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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

...Emmaboda kommun 
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vil-
ken trevlig present till någon ut flyttad 
sockenbo!

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på 

Bg 5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. 

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Vårnumret kommer att ha temat 

Hälsa
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 

Norregården i Skallebo
Foto Malin Kronmar

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

För att fortsättningsvis kunna ge ut Trä-
skoposten behöver vi allt stöd vi kan få. 

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag, 
små som stora, välkomna! 

Bankgironumret till Långasjö Sockenråd 
är 5049-6561. Märk talongen “Stöd Trä-
skoposten”.

Träskoposten ©               
Nr 4 Vintern 2012

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
E-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75 
Eva Garami   0471-504 82
Susanne Gustavsson   0477-630 92
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Anna Karlsson           070-9326515
Ethel Svensson   0471-504 65/
    0477-630 16      

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2013
Manusstopp 14 februari
Utgivning  1 mars
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du enkelt 
ladda ner tidningen i pdf-format och 
läsa den i din dator. Där kan du hitta alla 
tidigare nummer. Titta in på Kalendern 
och få tips om vad som är på gång eller 
klicka in till Långasjö sockens egen hem-
sida som har adressen www.langasjo.se. 

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö socken 
med omnejd. 

TACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
vi har fått från Arnold och Zenta 
Tobiasson och från Kaffetanterna i 
Hembygdsstugan.

Ponnylotteriet

Vinstlotten, vid årets dragning på 
ponnylotteriet på Klasatorpet, tillföll 
Ellen Hagström Råamåla.

 
Långasjö Hembygdsförening
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Lyckad skördefest igen!
Äpplen, äpplen och åter äpplen! Det var många som pas-
sade på att få sina kantstötta och maskstungna äpplen 
pressade till must vid årets skördefest i Långasjö. Det 
mobila musteriet från Vassmolösa gick för högtryck. 
Många hade levererat frukt redan på fredagskvällen för 
att musten skulle vara färdig när köparna kom på lör-
dagen. Sockenrådet tackar för alla skänkta äpplen! Det 
blev några välkomna slantar till annonsering och andra 
omkostnader för dagen.

Tillströmningen av människor visade att skördefesten lockar. 
Vädret var på vår sida – lite gråmysigt, föra att använda ett 
positivt ord. Många uppskattade kyrkans Café Magnifiket i 
Sockenstugan. Det var gott att komma in i värmen för att njuta 
av en kopp kaffe och det magnifika sortimentet av hembakta 
kakor. Varmrätter, soppa och nygräddade våfflor serverades 
på olika platser utomhus.

Idrottsföreningens supporterklubb höll människor varma med 
sin traditionella tips- och bingopromenad. Grindarna vid sling-
an runt Långasjön fick öppnas och stängas, eftersom Malins 
får gick i Sjögärdet och väntade på uppvisning. Det är alltid 
lika coolt att se hur vallhunden Chola samlar ihop skocken på 
Malins kommandon.

På skolgården hade föräldrastyrelsen ansiktsmålning, sumo-
brottning och fiskdamm. Det uppskattades livligt av de yngre. 
Andra gjorde loppisfynd vid bilarnas bakluckor. Inne i skolans 
gymnastiksal sålde Röda Korset nytillverkade textilier från mö-
tesplats Kupan. Där fanns också hemvävda mattor och stickade 
strumpor.  En imponerande utställning av handsydda bonader 
med olika tänkvärda budskap fanns till beskådande. Biblioteket 
sålde begagnade böcker och lockade med en tipsrunda.

Frukt, grönsaker, korv, honung, keramik, fågelholkar, fårskinn 
och mycket annat kunde köpas på marknadsplatsen runt 
sockenstugan. Den som jagade jaktprylar fick kanske leta. 

Lennart Bergh, Tove Johansson och Ethel Svensson provsmakar 
skänkta äpplen.

Strykande åtgång på frukt och grönsaker.

Ansiktsmålning

Men visst, Dan Bondesson sålde egen vapenstocksolja. Och 
fyrhjulingarna som demonstrerades var nog perfekta för den 
stundande älgjakten. 

Som en fin avslutning på dagen bjöd kyrkan på ett sångpro-
gram med Amanda Carlsson och Britta Mård. Och nästa dag 
var det jaktvesper i kyrkan med musik av Johansfors musikkår.

Sölve HjalmarssonSumobrottning på skolgården.
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Nu har vi haft vår traditionella höstfest 
 där vi, som kokat kaffe och bakat våfflor, röstat fram 
vilka föreningar som får del av vårt överskott. Detta år 
kan vi glädjas åt att kunna dela ut 5 000 kronor vardera 
till: Träskoposten, Kamratföreningen Brandvärnet, Lång-
asjö GoIF:s ungdomsverksamhet, Skytteföreningens 
ungdomsverksamhet samt Föräldrastyrelsen. 

Vi kommer också att bjuda på kaffe och någon under-
hållning på Allégården.

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla tills vi 
ses i stugan igen nästa år. 

Anne-Marie, Gun-Britt, Ingegärd och Barbro 
 

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Tack för gott samarbete 
under året

Julklappstips: 
Årets Långasjökrönika

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Lördag 1 December kl.18:00 i Långasjö Bygdegård 

Entré 100 kr        OBS! Förköp senast 28/11 

Tel 070-68 761 08

Lördag 1 December kl.18:00 i Långasjö Bygdegård 

Entré 100 kr        OBS! Förköp senast 28/11 

Tel 070-68 761 08
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Långasjö PRO
informerar
September
Vid Långasjö PRO-förenings septembermöte kunde vi glädja 
oss åt att över sextio procent av medlemmarna var närvarande. 
Tommy Elmgren informerade om ”IT för äldre “ på ett peda-
gogiskt och roande sätt. Under förhandlingarna rapporterade 
Kerstin Olsson från KPR-mötet och Olle Henriksson från 
samorganisationen. Efter kaffet underhöll Tommy Elmgren 
oss med ett mycket uppskattat sångprogram.

Oktober
Under oktobermötet medverkade tre personer från Social-
förvaltningen. 

Mirelle redovisade enkäten om äldre- och trygghetsboende.

Åsa informerade om vad LOV är.

Eila om hur trygghetsboende bör vara utrustat.

Frågorna var många och svaren bra varför det blev en intressant 
och lärorik programpunkt. Efter kaffet bestämdes att vi äter 
Jultallrik den 11/12.

Möte 2012
Tisdagen den 11/12  Bergstrandssalen kl 14.00

Jultallrik. Anmälan Olle 50425 Ulla 50305.

Möten 2013
Tisdagen den 15/1 kl. 14.00. I Bergstrandssalen.

Parentation. Vår präst Ulla S-J medverkar.

Tisdagen den 12/2 årsmöte i Bergstrandssalen kl 14.00.

 

Olle Henriksson

Vinterkalendern
November 
30/11 kl 14.30 Adventskaffe på Allégården

December
1/12  Glöggparty i Matöppet

1/12 kl 18.00 Sång & musik i Långasjö Bygdegård

2/12 kl 10-16 Julöppet i Glasholmen

11/12 kl 14.00 PRO-möte i Bergstrandssalen

11/12 kl 19.00 GoIF årsmöte i klubbstugan

13/12   Tänd ett ljus

13/12 kl 18.00 Lucia i Långasjö kyrka

16/12 kl 10-16 Julöppet i Glasholmen

23/12 kl 10-16 Julöppet i Glasholmen

Januari 2013
15/1 kl 14.00 PRO-möte i Bergstrandssalen

17/1  Kandidater till Emmabodadagen

Februari
2/2 kl 14.30 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

12/2 kl 14.00 PRO-möte i Bergstrandssalen

14/2  Emmabodadagen i Bygdegården

14/2  Manusstopp för Träskoposten

20/2 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 35.

Hjärtstartare i Långasjö
Genom Svensk Handel finns det nu en hjärtstartare på Allé-
gården i Långasjö. Av Allégårdens personal har 6 personer 
fått utbildning i hur den används. 

Hjärtstartaren är också försedd med röstinformation som 
talar om hur den ska användas.

Nattetid är bra att ringa i förväg eftersom dörrarna är låsta.

Tel 0471-24 95 22 eller 24 95 24.

Britta Fransson
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

 Service:
 Apoteksvaror och Frimärken
 Tipsombud för Svenska spel
   

Vi önskar Er varmt välkomna
Hasse med personal

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för 
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78

Extra julöppet med god glögg och pepparkaka

1:a advent, 2:a advent och 3:e advent
Kl. 10-16

i samarbete med www.122an.se  

Välkomna!

Tänd ett ljus i vintermörkret

Lucianatten är en av årets 
längsta. Det har blivit en 
fin tradition i Långasjö att 
tända ett ljus, en marschall 
eller en lykta i vägkanten 
den 13 december. 

Vi hoppas att många vill 
hjälpa till att skingra mörk-
ret. Förra årets storm och 
oväder blåste ut lågorna. 
Men vi ger inte upp!

    

Sockenrådet i Långasjö

PS. Sockenrådet bjuder på glögg och pepparkakor efter 
luciafirandet i kyrkan.
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Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Skogsvägen 1E, 1 rum o kök, 49kvm

3106:-/månad

Kyrkvägen 28, 3 rum o kök, 100 kvm

6357:-/månad

Hus och gårdar

Henrik Håkansson

Dansk Ejendoms Consult

+45-39292997

Allgunnås

Vinterbonat fritidshus

5 rum och kök, 120 kvm

640 000:-

Jörgen Johansen

Smålands Fastighetsbyrå AB

0476-12000

Skallebo 117

Vinterbonat fritidshus

6 rum och kök, 150 kvm

815 000:-

Henrik Malmqvist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Geijervägen 2

Friliggande villa

5 rum och kök, 117 kvm

995 000:-

Häljanäs 118

5 rum och kök, 80 kvm

575 000 :

Elina slog upp 
portarna till 
Klippverkstan!
Lördagen den 15 september var det 
invigning för den nya hårsalongen i 
Långasjö.

Det är Elina Elofsson som öppnar 
Klippverkstan, och frisör har hon alltid 
velat bli.

”Att bli frisör har jag drömt om sedan 
jag var liten”, säger hon, ”men det var 
egentligen ingen självklarhet att jag skulle 
välja det yrket. Det krävs höga betyg för 
att komma in och jag började faktiskt 
på konditorilinjen i Karlskrona men så 
efter en vecka kom jag in som reserv på 
frisörlinjen i Kalmar”.

Hon tog gesällen för fem år sen och efter 
ett år som lärling var hon färdig frisör. 
Sedan dess har hon jobbat på Klippgrän-
den i Lyckeby. 

Salongen ligger i Långasjö-Ericssons 
gamla lokaler, och har öppet mån-
dag-onsdag. 

Anna Karlsson

Många uppvaktade Elina med blommor.                                                     Foto Berit Elofsson

Hanna Eriksson var första kunden.
Foto Berit Elofsson
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Hembygdsresa 2012
Fredagen den 21 september var det dags för Hembygds-
resa för de aktiva på Klasatorpet.

Som vanligt var det god anslutning och bussen fylldes vid 
sockenstugan. Färden gick mot Oskarshamnstrakten. Första 
anhalten var Pataholm där vi fick ta del av dess intressanta 
historia. Förmiddagskaffe serverades på Hullgrensgården.

Därefter åkte vi mot Bråbygden i närheten av Kristdala (2,5 mil 
från Oskarshamn). Från bussen fick vi se och uppleva delar av 
bygdens kulturlandskap. Ett sammanhängande område på 50 
kvadratkilometer med 5 000 hamlade träd och 6 mil gärdesgård.

En levande landsbygd med 270 året runt boende med en med-
elålder på 35 år (det finns hopp för landsbygden!?).

Lunch serverades på Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn.

Sista målet för vår resa var Mönsterås och Hembygdsgården. 

Nöjda deltagare lämnar Hembygdsgården i Mönsterås.
Foto Eva Garami

Där fick vi se ett fullständigt 1800-tals apotek med laboratori-
um, analysrum och destillationsrum och mycket, mycket annat.

Nöjda med resan och vad vi fått se återvände vi till Långasjö.

Veine Franzén

Musikkvällar vid Långasjön

I juni och augusti ordnades musikkvällar vid sjöverandan i 
Långasjö. Det var en blandad repertoar med olika slags musik 
och framträdanden. Vid de flesta tillfällen var vädrets makter 
på vår sida, men vid något tillfälle fick vi dra oss inomhus och 
då var Sockenstugan en given plats där vi kunde skydda oss 
mot regnet. Det kom mellan 30 och 60 personer till de olika 
kvällarna och det var såväl sockenbor som invånare från våra 
närliggande samhällen runt i kring oss som hittade till Lång-
asjön dessa kvällar. 

Torgny Berntsson berättar om fåglar.

Torsdagskvällen den 16 augusti var det ytterligare besökare 
i form av en svärm flygmyror som upptäckt den härliga at-
mosfären vid sjön. Vi som besökte det tillfället var väl inte så 
begeistrade av deras närvaro men Ulla Sköld Jonsson trollband 
publiken med frågesport, karameller och allsång vilket gjorde 
att vi alla var kvar till slutet av allsångskvällen.  

Vi vill också passa på att skicka ett TACK till alla medverkande. 
Vi hoppas givetvis på en fortsättning kommande sommar och 
har du tid och lust så är du hjärtligt välkommen då.

Johanna Arvidsson-SjögrenUlla Sköldh Jonsson med ackompanjemang.
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Bredband på väg!
För er som åkt på vägarna runtomkring Harebo under 
de senaste månaderna har säkert märkt det grävarbete 
som pågår här. 

Äntligen har allt vårt arbete börjat ge resultat! 
Den 28 augusti togs första ”spadtaget” på vårt blivande bred-
band. Vi har under det dryga året som gått sedan vi bildade vår 
ekonomiska förening enbart arbetat med allt det pappersarbete 
som krävs. Det har varit projektansökningar, tillstånd, avtal 
med markägare och medlemmar mm. Det är först nu man på 
riktigt kan förstå att arbetet ger resultat.

I skrivande stund är arbetet i Södra och Norra Harebo klart och 
när denna tidning är utgiven pågår troligtvis arbetet i Brunamå-
la. När hela vårt projekt är klart ska byarna Harebo, Brunamåla, 
Bågsjö och Kvarnaryd ha bredband via fiber. Grävningsarbetet 
kommer förhoppningsvis bli klart före vintern. Hinner vi inte 
klart innan dess kommer arbetet ta en paus och återupptas till 
våren. Så i år passar det bra med en sen vinter (om man får 
önska det?!) När all slang är nedgrävd kommer det blåsas fiber 
i slangen och fibern svetsas samman. 

Vi har totalt 33 hushåll som valt att ansluta sig till vårt bred-
band, vilket motsvarar 85 % av fastigheterna i de aktuella 
byarna. Intresset har med andra ord varit stort och merparten 
inser vilken möjlighet detta är för vår landsbygd. Det arbete 
som just nu pågår i föreningen är enormt lärorikt och skapar en 

Grävarbete på gång.

otrolig sammanhållning och engagemang i våra byar. Jag måste 
säga att alla är jätte arbetsvilliga och det är inga svårigheter 
att få folk som ställer upp och därmed underlättar projektets 
genomförande.

Avslutningsvis vill jag bara be alla er som kör genom området 
där det just nu pågår grävarbete att om möjligt välja en alter-
nativ väg, särskilt under dagtid då grävningen pågår. Ju mindre 
arbetet störs, desto fortare blir arbetet klart. 

Jag som bor i Harebo njuter just nu av att se leriga sönder-
grävda vägar och trädgårdar. Varje nedgrävd meter slang är ett 
steg närmare vårt slutmål = Bredband via fiber till våra byar!

Martina Larsson
Ordförande, Harebofiber ekonomisk förening

Långasjöslaget!!
Den som bor eller arbetar, är gift eller sambo, med anknytning 
till Långasjö, var inbjudna att delta i en golftävling, företrädesvis 
på Björketorps golfbana i Vissefjärda. 

På kvällen efter avslutad tävling vankades det prisutdelning 
och förtäring.

Genom åren har följande stått som segrare:
1999 Jonas Berg

2000 Jonas Holmqvist

2001 Andreas Johnheim

2002 Patrik Henningsson

2003 Louise Ringdahl

2004 Rolf  Larsen

2005 Carl Sjögren

2006 Robert Elmgren

2007 Martin Sigvardsson

2008 Magnus Algotsson

2009 Christel Algotsson

2010 Sofia Henningsson

2011 Dick Franksson

2012 Ola Karlsson

Nästa år är det 15-årsjubileum och arrangemanget kommer att 
gå av stapeln i den sköna månaden Maj.

Richy Rosen

Richard Rosén, Ola Karlsson (segrare 2012) och Niclas Elmgren
Richard och Niclas tillhör tävlingsledningen.
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Långasjöandan ska studeras
 

Forskarna på Linneuniversitetet har börjat intressera sig 
för vad det är som gör att det händer så mycket positiva 
saker i Långasjö i Emmaboda kommun. 13 personer på 
universitetet ska med hjälp av 2.7 miljoner kronor från 
Ingvar Kamprads stiftelse studera tre orter på landsbyg-
den i Småland, bland annat Långasjö. 

Det är Rävemåla och Urshult i Kronobergs län och Långasjö i 
Emmaboda kommun, där är man är nyfiken på den så kallade 
Långasjöandan som finns i samhället.

– Vi hörde talas om den och vill finna ut om den finns. Vad den 
betyder och vad det är för något, säger Anders W Johansson 
som är professor i entreprenörskap på universitetet.

Långasjöandan har gjort att folket själva fixat mycket ideellt på 
orten utan inblandning av kommunen. Till exempel restaure-
ringen av Långasjön, affären där byborna själva äger fastigheten 
och ridhuset som byggts av frivilliga krafter.

Kraft och energi
Forskarna letar efter vad det är som gör att byborna får kraft 
och energin att lösa allt själva.

– Jag tror att den energin finns där man har en gemensam 
identitet. Man hämtar kraft från att man identifierar sig med 
bygden. Den här drivkraften kan ge en känsla av att vi kan 
göra det här, säger han.

Färdiga nästa år
Resultatet av forskningen ska presenteras nästa år. Anders W 
Johansson hoppas att det man kommer fram till ska kunna 
komma till nytta i de tre samhällena.

– Vi hoppas konkret kunna bidra till projekt på de tre orterna 
som redan är igång, att de utvecklas, säger han.

Publicerat: tisdag 23 oktober kl 05:52 , Nyheter P4 Kalmar
/Peter Bressler

Peter Bressler (mitten) intervjuar Elisabet Arvidsson och Einar Alex-
andersson utanför lanthandeln Matöppet.
Foto Jan-Erik Fransson

”Långasjö deluxe” på 56 
minuter
Sveriges Radio, P4 Kalmar besökte Långasjö 16 oktober. 

Reportern Peter Bressler som alltid finns någonstans ute i vårt 
avlånga län för att sätta fokus på platser som man kanske inte 
hör om i radio varje dag. Denna veckan i oktober hade Peter 
besökt Långasjö i Emmaboda kommun och träffat många 
intressanta människor och besökt flera olika platser i och 
runt orten.

Peter har nu satt ihop alla sina nyhetsinslag och reportage till 
en ”Långasjö deluxe” på 56 minuter. Programmet innehåller 
allt det som Peter gjort, både sänt och osänt från orten.

På www.sverigesradio.se (sök på Långasjö deluxe) kan du få 
reda på vad den sk ”Långasjöandan” egentligen är. 

Lyssna och njut!
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Matöppet- 
barometern
Är det någon mer än affärsgruppen 
som ser den höga stapeln för oktober 
månad? 

Välkommen på glöggparty 1/12!

Vår lilla undersökning över antalet kunder under åren fortsät-
ter. Till affären och samhällets stora glädje kan man snabbt 
konstatera att det minskade antalet kunder i september var 
en tillfällighet. I stället ökade antalet inköp med 15 % under 
oktober. Detta tål att firas. Välkommen till affären lördagen 
den 1:a december mellan klockan 11.00-14.00 för att dricka 
glögg och äta pepparkakor och prata jul. 

Hela affärsgruppen är närvarande. Kom med dina synpunkter 
om affären till oss. 

Välkomna!

Malin L Gunnarsson  070-6653813

Anna Karlsson  070-9326515

Laila Jonheim  070-2969116

Sara Dahlskog  076-8109405

Lena Arvidsson  070-2729933

Bibliotekarien tipsar
Då temat för detta nummer av träskoposten är ”Byggnader 
och byggnadsvård” är ”Stora Byggboken” där husägare kan 
få tips på allt från hur man snickrar blomlådor, tapetserar, 
tilläggsisolerar källaren till hur man bygger en friggebod eller 
lägger tak, ett tips.

Om man är mer intresserad av byggnadsvård finns ”Stora 
boken om byggnadsvård” av Göran Gudmundsson. Boken 
tar upp hur man med varsam hand och traditionella tekniker 
kan renovera både utomhus och inomhus. Boken är fylld av 
vackra och inspirerande foton.

Om man är mer sugen på deckare så kommer Lars Keplers 
fjärde bok ”Sandmannen” inom kort. Där man återigen får 
göra bekantskap med kommissarie Joona Lina. En annan 
ny deckare ”Nådastöten” är skriven av den kanadensiska 
deckarförfattaren Louise Penny. Här får vi möta kommissa-
rie Gamache som löser mordfall i ett snöigt Quebec fyllt av 
julstämning.

Karin Brunk-Holmqvist, författaren till Potensgivarna, har 
äntligen kommit med en ny roman ”Surt sa räven om rabar-
berna”. Den här gången får vi möta det två paren Berta och 
Gunnar och Hjördis och Konrad, som båda precis har skaffat 
sig kolonilotter i Simrishamn. Som vanligt är allt skriven med 
en igenkännande glimt och en stor portion humor!

Jag lämnar min tjänst den siste oktober och vill nu ta tillfället 
i akt att tacka alla låntagare som jag har haft nöjet att möta 
sedan jag började.

Biblioteket är fantastiskt – kom ihåg att använda det!
Långasjö bibliotek är öppet tisdagar 14:30-18:30. 
Välkomna!

Karolina Bruze

Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité
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Sockenrådets styrelse 
informerar

Långasjökrönikan är klar

– Oj, så fin, utropade flickorna på banken när de bläddrade i 
den nytryckta Långsjökrönikan. Fem minuter i tre kom leveran-
sen, precis innan banken stängde för dagen. Bankpersonalen 
hjälpte till att baxa in den tunga lastpallen. De första böckerna 
packades upp. En positiv överraskning, också för oss som 
arbetat med boken i mer än ett års tid. 

Att boken blev så fin kan vi tacka Jan-Erik Fransson för. Han 
har gjort ett fantastiskt jobb med redigering och layout. Boken 
är fylld av underbara färgbilder. Jan-Erik har ställt höga krav 
på kvalitén. Många bilder har han tagit själv, ibland flera gånger 
innan han blev nöjd. Men det är naturligtvis många andra som 
bidragit. Tack för er medverkan!

– Är hela socknen med på bild? undrade Tomas Alriksson. – Så 
ambitiösa har vi inte varit, men visst är det många ansikten man 
känner igen, både unga och gamla. De speglar befolkningen 
i Långasjö i början av 2000-talet. Kapitlet Långasjöprofiler 
porträtterar några som redan gått ur tiden, Långasjö-Ericsson, 
Hugo Ingelsson, Dagmar Jacobsson, Jan och Lisa Redin samt 
”Rosprästen” Göte Haglund. Men för övrigt ligger tonvikten 
på nutiden. Annars brukar kanske hembygdsböcker mest 
handla om gamla tider. 

På drygt tjugo sidor i slutet av boken sammanfattas de senaste 
tio åren i kapitlet ”Hänt i bygden”. Det är mer än tio år sedan 
förra Långasjökrönikan publicerades, och jämt tio år sedan 
Träskoposten började ges ut. Jan-Erik Fransson har lagt in 
samtliga nummer av Träskoposten t o m hösten 2012 på en 
CD-skiva. Han har försett skivan med en avancerad sökfunk-
tion. Man kan lätt leta upp en särskild artikel, en viss person, 
eller ett speciellt tema i Träskoposten. Skivan följer med som 
bonus i boken.

Det är en glädje att få presentera Långasjökrönikan 2012. Den 
är ett fint tidsdokument med intressant läsning. Man får anta 
att den kommer att finnas i de flesta hem i socknen och spridas 
till många personer med anknytning till bygden.

Krönikan kan köpas i Långasjö Lanthandel, Sparbanken Eken, 
Långasjö och hos Emmaboda Bokhandel.

Sölve Hjalmarsson

Redaktören Jan-Erik Fransson granskar det första exemplaret av 
Långasjökrönikan 2012.

Sockenrådets lotteri

För att få lite inkomster anordnade Sockenrådet ett listlotteri 
under oktober månad med början vid skördefesten. Drag-
ningen ägde rum den 1 november. Här är vinnare och vinster:

Britt Karlsson   – Tavla av Tommy TC Carlsson 

Sölve Hjalmarsson  – Broderi av Birgitta Johansson 

Vidar Arnell   – Trasmatta, vävd av Ulla Svensson

Magnus Eriksson  – Luffarslöjd av Karin Arnell

Ingrid Elvingsson  – Broderad kudde från Vävstugan

Tina Elmersson   – Presentkort Runes Bensin

Lisette Bertilsson  – Tavla av Elisabeth Bergstrand- 
      Poulsen, skänkt av Emmaboda  
     Konst

Annika Arvidsson  – Presentkort, Konditori Fenix

Katarina Brodin   – Presentkort, Emmaboda Bloms 
      teraffär

Karin Bard   – Broderad tavla

Laila Dånge   – Långasjökrönikan 2012

Rohnny Gustafsson  – Presentkort biltvätt, OK Q8 i  
     Kalmar 

Britt-Marie Sunesson  – Presentkort biltvätt, OK Q8 i  
     Kalmar

Anders Holmqvist  – Presentkort biltvätt, OK Q8 i  
     Kalmar

Varmt tack till alla som skänkt vinsterna!

Långasjö Sockenråd
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Ny enkät
Med förra numret av Träskoposten skickade vi ut ett fråge-
formulär. Det handlade om intresset för café, servicepunkt 
och mobilsamåkning. Tack till er som tog er tid att svara! Ni 
var 25 stycken och representerade ett 80-tal sockenbor med 
familjemedlemmarna inräknade. Antalet svarande är för litet 
för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser. 

Att önskemålet om ett café och en samlingsplats är starkt, det 
visste vi tidigare. Det bekräftades i enkäten. Men om det är 
tillräckligt starkt vet vi inte. Man kan inte bara öppna ett café 
och se om det lönar sig. Man måste veta om det fungerar på 
längre sikt.

Detsamma gäller frågorna om servicepunkt och mobilsamå-
kning. Vi vet att det fungerar på andra orter i Sverige. Men vi 
behöver veta mer om intresset i Långasjö. 

Därför kommer vi att sända ut en ny enkät med delvis nya 
frågor. Den sänds med posten till varje hushåll i socknen. Vi 
kommer att skicka med ett frankerat svarskuvert. På det sättet 
hoppas vi få in betydligt fler svar.

Linbastan på Långasjö 
Östregård
Strax efter ridhuset på höger sida om vägen när du 
kommer från Långasjö ser du den röda linbastan. Den 
byggdes av dåvarande ägaren Frans Carlsson ca år 1875. 
Virket som användes var det timmer som blev över när 
bostadshuset var klart. 

Bastan användes sista gången i början av 1940-talet då Lång-
asjö SLU-avdelning hade linbrytningstävlan. Man eldade i en 

Aktuellt från Röda Korset

Tack!
Tack för generösa gåvor till Världens Barn. Roteombuden 
i Långasjö samlade in 10 621 kr. Kollekter till förmån för 
Världens Barn gav 4 978 kr och företagen gav 7 800 kr. 
Insamlingen från Långasjö blev därmed 23 399 kr. 

Den totala insamlingen från Röda Korskretsarna i Emma-
boda blev det 47 205 kr.

Långasjö Röda Korskrets
Britta Fransson

gråstensspis som saknade rökgång och på så sätt torkade linet 
när röken och värmen blev kvar länge i bastan pga att det var 
torvtak. 

Linet som blev över och redskapen finns fortfarande kvar i 
bastan och detta imponerade på Kalmar läns museums re-
presentanter som lät restaurera taket på 1990-talet. År 2011 
gjordes en ytterligare restaurering av taket och nya bärande 
stolpar ersatte gamla som var nedgrävda i marken. Dessutom 
tillkom ny panel och målning.

               Karl-Gunnar Gunnarsson
 barnbarnsbarn till Frans Carlsson

Foto Jan-Erik Fransson

Det är bra att bo i Långasjö. Det vill vi att fler människor ska 
upptäcka. Vi vill hjälpa till att förbättra möjligheterna att bo 
på landet för både unga och gamla. Men vi behöver hjälpas 
åt. Så vi ber er att ta några minuter av ert dyrbara liv och svara 
på frågorna när enkäten kommer i brevlådan.

Långasjö Sockenråd
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Arbetsgruppen för landsbygdsutveckling 
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www.sodra.com

växtkraften  
  smittar av sig 
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, 
möjligheter och växtkraft. I mötena mellan 
medarbetare, marknader och kunder uppstår 
hela tiden nya möjligheter till utveckling.

All vår verksamhet utgår från den växande 
skogen hos våra 51 000 medlemmar. Virket 
är själva förutsättningen för vår industriella 
verksamhet. Södra är i dag ett av de ledande 
företagen i världen för tillverkning av 
pappersmassa. Vi tillhör även en Europas 
största inom trävaror och ledande i Sverige 
för tillverkning av biobränsle. På frammarsch 
är Södra Interiör som tillverkar och utvecklar 

interiörprodukter i trä för hem och offentlig 
miljö.

Resultatet av vårt gemensamma engagemang 
blir en långsiktig och lönsam utveckling för 
skogsgården och varje enskild medlem.

Södra Timber Långasjö som ligger i Emmaboda 
kommun är ett företag i Södra-koncernen. 
Där sågas och hyvlas konstruktionsvirke och 
byggprodukter som används till allt från takstolar 
och bjälklag till reglar och ytterpanel.

Södra – ett företag som fortsätter att växa in i 
framtiden.

Bondessons 
fönsterrenovering
Jag tittar in i Dan Bondessons lilla verkstad som ligger 
inhyst i Bröderna Steens snickeri (Steens sängar) och 
jag möts av en man som verkligen brinner för sitt jobb. 
Det märks, för vi har knappt hunnit hälsa förrän han 
börjar prata om sitt nya projekt. ”Kom och titta här, det 
är jättefränt alltså”, och så drar han upp ett gammalt och 
fult fönster. ”Du vet, jag har tänkt göra så här”, säger han, 
när jag försiktigt avbryter. Kan vi inte ta det från början? 

Tidigt hantverksintresse
Jag frågar hur det kommer sig att han började arbeta med föns-
ter, och han berättar att han alltid varit intresserad av hantverk. 
Han började jobba som glasblåsare redan i tonåren och när han 
blev arbetslös för några år sen började han läsa byggnadsvård 
på högskolan i Växjö och sedan fönsterhantverk i Ystad. 

Därefter var det dags att uppfylla sin dröm som egenföretagare. 
De tre första åren hyrde han en källarlokal i Lindås, där han 
kommer ifrån, men för tre år sen flyttade han verksamheten 
till Långasjö.

Han jobbar inte bara med sina fönster utan vid sidan om hjälper 
han ibland till på Emmaboda Granitslöjd, där han bland annat 
åker ut till olika kyrkogårdar och dubbar gravstenar. ”Du vet”, 
säger han, ”jag behöver komma ut ibland och träffa lite folk, 
man blir lite muppig av att gå här själv hela dagarna”.

Dan Bondesson
Foto Annika Hjalmarsson
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Gammalt är (nästan alltid) bäst
”På gammalt vis” är det bästa sättet att beskriva Dans arbete. 
Han förespråkar ”riktiga grejer” och använder inget annat 
än linolja, linoljekitt och linoljefärg när han arbetar. ”Och 
verktyg efter åldern på fönstret, är det ett gammalt fönster 
ska man använda gamla verktyg”, säger han. Han visar mig 
en låda som är alldeles fullproppad med hyvlar i olika former 
och storlekar. ”Här har jag lite att välja på, det måste bli rätt 
vet du”, säger Dan.

”Fast allt gammalt är inte bra”, påpekar han. ”Tätlister till ex-
empel, de som fanns förr var tillverkade i filt och de nya som 
är gjorda av silikon är mycket, mycket bättre”.

Ett äkta hantverk
Det är verkligen ett hantverk han visar mig, när han pekar på 
fönstret som ligger på hans arbetsbänk. Färgen är varsamt 
borttagen och gamla, ruttna delar av träet är utbytt. ”Känn 
här”, säger han och stryker med handen där gammalt trä möter 
nytt, ”du kan faktiskt inte känna var skarven går”. 

Fönster efter huset
Fönstret är det mest framträdande på ett hus och speglar husets 
”anda” och det tycker Dan man ska tänka på när man byter 
eller renoverar sina fönster.

”Folk är för lättpåverkade idag”, menar han. ”Du pratar med en 
försäljare och så går du på hans snack och köper importerade 
plastfönster för tretusen spänn och visst de är kanske fina men 
passar de på ditt hus? Folk kan ju lägga ner hur mycket pengar 
som helst på en renovering av huset idag, men så snålar man 
in på det viktigaste!”, suckar Dan.

”Man kanske lyssnar lite för mycket på alla som tycker man 
ska slita ner de gamla och sätta upp nya”, fortsätter han, ”det 
finns faktiskt väldigt mycket man kan göra åt gamla fönster”.

Nytt projekt
Dans nya projekt innebär att du inte behöver riva ut dina 
gamla fönster när de börjar bli dåliga eller fula. Att byta till nya 
fönster kan medföra mycket extrajobb, om ditt hus är reveterat 
kanske det behöver putsas om och insidan på väggen behöver 
tapetseras eller målas.

Istället gör Dan om det gamla fönstret, antingen till ett med 
3-glas (om du vill ha mer ljudisolerat) eller ett med isolerglas 
på insidan. 

Tittar man på utsidan av fönstret ser det alltså ut som det en 
gång gjorde, kanske dessutom med blåst glas, men insidan är 
moderniserad. 

”Folk är ju lite nojiga över det här med U-värde och sånt 
(U-värde innebär materialets isoleringsförmåga, reds anm.), 
men då kan jag lugna dom. Detta är liksom som nya energis-
parfönster men med gammal teknik och gammalt utseende, 
kan man säga”.

Och är du sugen på att renovera dina fönster själv, säger Dan, 
kan du alltid konsultera honom. ”Kom hit och köp grejer av 
mig, du kan få stå här och jobba om du vill så kan jag hjälpa 
dig om det är nåt du undrar över. Du kan till och med få låna 
grejer av mig. Och om du upptäcker att det är alldeles för svårt 
så låt mig ta över”, avslutar han. 

Anna Karlsson

Gammalt glas på utsidan och isolerglas på insidan.
Foto Anna Karlsson

Dans hyvellåda.
Foto Anna Karlsson
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En smålandsgärdsgård 
blir till
En mild och disig morgon i oktober 2012 samlas ett 
tjugotal entusiaster på Klasatorpet för att förkovra sig i 
gärdsgårdsbyggandets konst. Sölve Hjalmarsson leder 
arbetet. Utbildning har han skaffat sig genom att själv 
gå en gärdsgårdskurs för ett 10-tal år sedan. Därefter har 
han praktiserat sin färdighet vid olika tillfällen. Några 
hundra meter gärdsgård har det väl blivit.

Gruppen på Klasatorpet sätts snabbt i arbete. Först gäller det 
att hugga vidjor. Långa slanka grangrenar utan knagg eller 
annan svaghet samlas in från granar i hagen. Sågas 7 cm från 
stammen och rensas för hand med bestämda grepp. Lämna en 
tofs i smaländen, den är bra att hålla i när man svingar vidjan 
och gör att spetsen håller. De rensade vidjorna samlas ihop nära 
den värmande elden som tänts i en av idrottsföreningens grillar.

Förutom vidjor behövs störar och slanor. Just denna disiga 
höstmorgon fick kursdeltagarna ge sig på ett antal mycket 
kraftiga enestörar som skänkts till gärdsgårdsbygget. För att 
hushålla med gudsgåvorna klövs dessa enar på längden, för 
att sedan spetsas. Ivar Elofsson visade med hjälp av kilar, yxa 
och slägga hur det går till att klyva en stock. Störar av ene är 
det bästa. De står i minst 30 år. Man kan också använda un-
dertryckt gran som störar. Då är det lämpligt att kola störarna 
i neränden för att öka livslängden. 

Slanorna som samlats till detta gärdsgårdsbygge var mestadels 
gran, men även slanor av lärk dök upp. Raka, smäckra, hållbara. 
En del slanor kunde återanvändas från den gärdsgård som 
plockades ner efter att ha stått i 40 år!

Nu kan själva byggandet starta. Sölve visar hur man börjar i ett 
hörn. Den kraftigaste stören i ytterkanten, sedan växlar man 
mellan kraftiga och klena. Gärna en sten under första slanan. 

Sedan börjar byggandet med slanor. Efter tredje slanan behövs 
den första vidjan och då gäller det att vidjevärmarna har en 
lämplig vidja klar! Nu är det lämpligt med grova arbetshandskar 
på händerna. Ta ett stadigt tag över tofsen i smaländen och 
svinga vidjan några varv. Börja sedan med smaländen mellan 
störarna och sno vidjan som en åtta runt och emellan störarna 
samtidigt som du hela tiden  vrider vidjan. Det kan vara bra att 
vara två. Kläm ihop störarna, se till att vidjan sitter stadigt och 
hårt, banka ner den med baksidan av en yxa. Såga av tjockänden 
om den sticker ut för långt. Man kan använda ståltråd i stället. 
Gärdsgården blir aningen tätare, eller sjunker ihop mer. Efter 
50 år är kanske gärdsgården borta, men ståltråden finns kvar!

Vid grillen är det full fart. Här värms vidjorna. Pröva att böja 
vidjan medan den ännu är kall, så har du något att jämföra med. 
Börja sedan värma tjockänden, den är stummast. Kontrollera 
med jämna mellanrum vidjans elasticitet. Värm inte för länge, 
då blir vidjan skör. Ta en eller ett par vidjor åt gången. Det går 
inte att värma ett helt gäng i taget, då kommer en del att kallna 
och stelna till igen. Och normalt gärar man inte så jättesnabbt, 

”Sve´ vejor”. Anders Einarsson, Rune Alm, Agneta Lindqvist, Daniel 
Svensson.

Rensa vidjor. Rune Alm, Jörgen Holmevi, Agneta Lindqvist.

Klyva störar. Ivar Elofsson svingar klyvyxan.
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Göte Svensson steker kolbullar

Vidjorna håller ihop gärdsgårdsbygget.

Niclas Andersson och Johan Klasson vrider vidja.

åtgången på vidjor är ganska lugn. En del gärdsgårdsbyggare 
föredrar att värma vidjorna i kokande vatten. Det är ju enklast 
om man är ensam i sitt arbete och inte har tillgång till en sär-
skild vidjevärmare. Möjligen blir de vidjor som värmts över eld 
hållbarare än de som kokats. Kådan tränger ut vid uppvärmning 
över eld och stelnar sedan, när vidjan är fäst runt stolparna.

En och tjugo är lagom mellan stör-paren, berättar Sölve. 
Järnspettet är en och femton, vi mäter med det. Man behöver 
inte spetta djupt, när man sätter störarna och det är ju bra med 
tanke på den steniga smålandsmarken. Gärdsgården kommer 
att - så att säga - hålla upp sig själv! För vid varje stör-par sätts 
också borgstakar, små krokiga enestakar, varannan gång inn-
anför gärdsgården och varannan gång utanför. 

Så gäller det att välja rätt bland slanorna. De är inte spikraka 
och slutresultatet måste bli en ganska jämn gärdsgård som 
ger ett harmoniskt intryck. Helst ska inte ens en hare komma 
emellan! Mer än en gång byter man ut slanan, innan man 
slutligt bestämt sig. 

Kursdeltagarna är i varierande åldrar. De tjugo deltagarna delar 
sig spontant i två grupper, varav den ena mest består av yngre 
personer och den andra av något äldre. Grupperna får var sitt 
projekt att reda ut. Det behövs ny gärdsgård från Örtagården 
till ladugården – den tar de yngre - och så behöver den ena 
sträckan vid entrén repareras – det blir de något äldres uppgift. 
Tillsammans åstadkommer grupperna c:a 40 meter gärdsgård. 
Inte illa för nybörjare!

Mitt på dagen bryts arbetet för lunch. Och i gammal god 
skogsarbetaranda lagar var och en sina egna kolbullar över 
öppen eld. Entusiasmen är stor! Salta fläskbitar sprätter i flottet 
och över dem hälls en smet av vatten och mjöl. Resultatet låter 
inte vänta på sig. Alla äter sina raggmunksliknande bullar med 
lingonsylt. Aptiten är det inget fel på! Och så lite svagdricka till. 

Gärdsgårdar kan se lite olika ut från trakt till trakt. Somliga 
låter störarna sticka upp högt över översta slanan. Det kan se 
lite kaxigt ut, men tanken kan vara att man vill återanvända 
stören, genom att hugga av neränden, när man ska förnya 
gärdsgården i framtiden. 

I somliga län uppmuntras gärdsgårdsbyggandet med bidrag. I 
Kronobergs län kan man få 270 kr/m i EU-bidrag, om gärds-
gården blir godkänd. I Kalmar län har man tyvärr i dagsläget 
ingen som  handlägger sådana ärenden. Ändå kan man betrakta 
sig som en vinnare, om man byggt sig en egen gärdsgård. 
Materialet är kostnadsfritt (om du har egen skog som ska 
gallras) eller billigt om du har goda vänner. Underhållet tillika 
kostnadsfritt, i bästa fall kan du slå dig till ro i 30 år, innan du 
behöver reparera. Och står den bara stadigt förankrad håller 
den t o m vildsvinen borta! 

Text och foto
Annika Hjalmarsson
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Butik Norregård i Skallebo

Efter många år av drömmar om en egen inredningsbutik 
blev det till slut verklighet att börja renovera vårt 90 kvm 
f  d stall... Det är ett enormt stort projekt som tagit i det 
närmaste all vår fritid de senaste 1,5 åren. Vi har inte haft 
någon hjälp av hantverkare.  

Vad är det då som gör att man tar steget?? Intresse och att det 
helt enkelt är det roligaste man vet...;)) Nja, kanske inte att 
isolera och skruva skivor, men att inreda. Det har hela tiden 
funnits en bild på näthinnan hur det ska se ut och nu närmar 
vi oss!! Det har varit så kul att se hur det sakta men säkert 
växer fram. Tanken är att det skall bli en butik där det finns 
möjlighet att finna handplockade möbler och annat som är kul 
att inreda med. Lite som vår egen stil d v s lantligt, vintage och 
lite nytt i samma anda. Så mer eller mindre kommer det vara en 
renodlad inredningsbutik på landet i en miljö som vi hoppas 
är attraherande för de som väljer att hälsa på oss. 

Vi är på god väg och hoppas att ett öppningsdatum i skrivande 
stund inte skall vara så långt borta. Lokalen är klar med iso-
lerade väggar, belysning och inkopplat vatten. Uppvärmning 
och närverksdragning för internet är nästa delprojekt innan 
det går att slå upp portarna. Möjligheten att betala med kort 
och få snabb och säker uppkoppling via bredband är något 
vi satsar på då det skall vara smidigt att få vara kund i dagens 
samhälle även på landet. 

Under resans gång så har väl energin gått upp och ner med ett 
projekt som detta när vi kör det helt på fritiden. Det är nu 1,5 
år sedan vi började riva ut all inredning som fanns i stallet. Då 
kändes det rätt avlägset att vi en dag skulle ha fyra väggar och 
ett golv. Taket höjdes för att få mer "luft" i lokalen och det 
bidrar till en mycket speciell miljö då alla balkarna är frilagda. 
Det blir till att mäta lite då man skall passa in alla byggskivor 
och gipsskivor runt dessa balkar. Tror det var två skivor som 
vi kunde sätta utan att såga i dem över huvud taget. De andra 
hundra (kändes det som) fick mätas på alla håll o kanter. Så att 
det tar tid får man vara medveten om när man ger sig på något 
sådant. Dock så blir ju resultatet lite roligare istället för att ha 
ett rent fyrkantigt rum. Det är fortfarande mycket jobb efter 
man fått dit väggar och golv. Vi körde golvet med linoljefärg 

Uppregling och isolering är klar och skivsättningen har påbörjats. 

Emmaboda-
dagen 2013     

2013 är Långasjö värdar för Emmabodadagen, det ser vi 
som mycket positivt hos oss säger Weronica Stålered som är 
samordnare för Emmabodadagen. Vi har hunnit med ett par 
planeringsmöten och redan nu är en hel del punkter klara 
inför galan som går av stapeln på Långasjö bygdegård den 14 
februari. Det är mycket jobb när man ska anordna ett evene-
mang och nomineringsarbete, men duktiga samarbetspartners 
gör allt så mycket lättare. De föreningar som är involverade i 
arbetet är Långasjö sockenråd, Långasjö bygdegårdsförening 
och Långasjö Hembygdsförening.

Nu är det är dags att lämna in förslag till årets…….
Vet du om någon av våra kommuninvånare som gjort utfört 
någon över det vanliga under 2012?

Passa då på att lämna in förslag på dessa till Emmaboda 
kommun.

Vinnarna i de olika kategorierna och mycket mera firar vi på 
galakvällen den 14 februari 2013.De kategorier du kan lämna 
in förslag på är:

• Årets Kristina (en kvinna över 17 år)

• Årets Karl-Oskar (en man över 17 år)

• Årets ungdom (barn/ungdom 7-17 år)

• Årets bragd/hjälte

• Årets Framtidsutvecklare

Vi vill ha ditt förslag senast den 17 januari.
Glöm inte att skriva i kontaktperson med adress och telefon 
om du föreslår en grupp eller förening.

Lämna in ditt förslag med motivering till:

Emmaboda kommun

Catharina Petersson

Box 54, 361 21  Emmaboda  

eller maila: catharina.petersson@emmaboda.se

Förutom att Årets…. firas så presenteras de nya företagarna 
för året, och årets baby förstås. Den baby som föds först på 
året 2013. Årets Baby får Ett års gratis barnomsorg från Em-
maboda kommun, som gäller inom kommunen och används 
inom 5 år, samt gåvor som är sponsrade av våra företag.

På Emmabodadagen så sker även utdelning av stipendium från 
Lions Club . Ta chansen att söka, det kan bli Du.

I år delar Lions ut sitt ungdomsledarstipendium på galan, 
ansökningsblankett och information om stipendiet finner du 
på www.emmaboda.se

Mera information hittar du på www.emmaboda.se/invånare
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Badrummet har fått en “rå” inredning med plåt som dekor, antika 
verandafönster skiljer av.

Entrédörrarna i egenblandad kulör, höluckorna ovan dörrarna är 
ersatta med fönster.

Snart klart att slå upp portarna säger Malin.

och rutmönster som det är lite pyssel med att maskera. 

När lokalen blir klar så startar jobbet med att just inreda och 
då börjar det roliga. Se hur sakerna får sin plats och hur det 
hänger samman med de små utrymmen som är gjorda inne i 
lokalen. Där finns "badrum", ett kök och en liten sovrumsdel. 
Allt är inte klart så vi får se hur det slutar. Ni är välkomna hit 
när det blir dags så får ni med egna ögon se hur det blev. 

Det finns också möjlighet att gå in på bloggen som Malin 
driver. Där kan man på en länk se bilder på hela resan med 
renoveringen, hur det såg ut när vi startade till hur det ser ut 
idag. Där finns också givetvis alla inlägg med inredning och 
"stilleben" som fotograferats i Skallebo. Bloggen har ca 1000 
besökare om dagen och de kommer från världens alla hörn. 
Rätt fantastiskt när man kan läsa kommentarer från andra 
länder och att de gillar stilen som vi har här och att de har 
liknande hos sig fast på sitt sätt. 

Till våren så ligger det en plan att bygga veranda på utsidan 
av butiken där man skall kunna sitta i solen och dricka te eller 
kaffe om man så önskar. Till detta hoppas vi kunna erbjuda 
något tilltugg men så långt har vi inte kommit ännu. Vi bygger 
klart först och hoppas att Butik Norregård i Skallebo kommer 
bli ett utflyktsmål man gärna åker till mer än en gång.

Visst är det så att man tvivlar.... Men vågar man inte så får vi 
ju aldrig veta. Vi hoppas så klart att många kommer hitta till 
oss och Butik Norregård!!

Johan, Malin & Filip

Bloggen: www.lantlivinorregrd.blogspot.se eller sök på Google: "Lant-
liv i Norregård" så kommer det upp överst.
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Arnold återskapade torp-
miljön i Hultet
På Lida Östergårds utägor ligger Hultet (=skogen). Där 
grundlades - troligen under 1700-talet - ett dagsverks-
torp. Dagsverkstorpen tillkom under en tid med stark 
befolkningstillväxt. Ofta var det en dräng och en piga, 
som erbjöds att bygga stuga och fähus samt bryta ny 
mark på huvudgårdens utmarker. Arrendet betalades 
med dagsverken på huvudgården. Detta var en möjlighet 
för den fattige som varken kunde ärva eller förvärva ett 
aldrig så litet hemman. 
Den ofta barnrika torparfamiljen levde ett hårt liv med att 
först röja ny mark för odling, sedan bruka den magra, ste-
niga jorden till familjens uppehälle. Ofta skulle torparen, 
förutom sina dagsverken, också bidra med t ex lin från 
sin egen odling till bonden på gården. Om han jagade 
och fiskade, skulle bonden ha sin del även av detta. På 
Hultet fanns under en tid två ”enheter”: torpet Grönaholm 
och backstugan Tillflykten.  Barnrika familjer och t o m 
skolundervisning har passerat revy, tills platsen övergavs 
1911 och boningshusen revs och den då ganska nybyggda 
ladugården flyttades till Kallamåla. 

Långasjöprofilen Arnold Alfredsson har satsat på att hålla 
minnet av Hultet levande. Arnold växte upp på Lida Östergård 
1:3. När han var barn, var stugorna och lagårn i Hultet redan 
borta. De små tegarna på Hultet slogs efter midsommar av 
Arnolds far, Alfred Svensson och hans familj, och höet stop-
pades in i ett madhus. Under vintern hämtades sedan höet hem 
till gården. Efter höskörden gick korna på bete i Hultet. Som 
ett litet minne från torparepoken fanns en raserad jordkällare, 
några gamla syrenbuskar och flera imponerande odlingsrösen. 
Arnold fortsatte i sin fars fotspår och tog över Lida Östergård 
1:3 1951. Han fortsatte också med slåtter och bete i Hultet. 

Arnold kan nu vid 88 års ålder tänka tillbaka på ett långt 
och innehållsrikt liv. Han har alltid haft många järn i elden 
och mycket från hans spännande liv finns dokumenterat i 
hans självbiografiska verk: ”Sällsamma minnen och möten” 
från 2004. Han har ett brinnande intresse för bygdens historia 
och med sin rappa penna har han dokumenterat både smått 
och stort. I denna nitiska och frejdiga anda har han också tagit 
sig för att återskapa miljön i Hultet: torpstugan, backstugan, 
lagårn, syrenbersån, gärdesgårdarna och mer därtill. Dessutom 
har han med sin berättartalang blåst liv i det lilla torpets histo-
ria. Spännande livsöden har dykt upp ur historiens skrymslen 
och vrår. Petter Jonasson, den självlärde byskolläraren, Viktor 
Rundgren, uppvuxen på torpet och sedermera biskop i Visby, 
är profiler ur torpets persongalleri. 

Under flera år tog Arnold och Aina emot grupper på Hultet. 
Busslaster med folk fick höra Arnolds berättelser och farmor 
Sigrids sånger och smaka Ainas goda bröd. Även flera av 
släktens stora familjekalas har ägt rum i Hultet, senast Arnolds 
och Ainas guldbröllop 2002. I år har det strävsamma paret firat 
diamantbröllop (60 år) i kretsen av sina nära och kära. 

Miljön i Hultet andas ro och frid. Naturen öppnar sig mitt 
i storskogen och de grå husen smälter in i landskapet. Arnold 
har vinnlagt sig om att bevara de gamla timmerhusen, så att 
man kan känna historiens vingslag både ute och inne. Han har 
lyft fram gamla sköna detaljer som skrädda bjälkar, vitmenade 
spisar, bakugnar, kakelugnar, breda takbräder fästa med hands-
midd spik, dörrdekorationer, ”rosettfönster”, pinnatak, mm. 
Huvudbyggnaden, som representerar torpstugan Grönaholm, 
är i sin nuvarande skepnad större än den ursprungliga torp-
stugan. Likaså är det mindre boningshuset, mormors stuga, 
som representerar backstugan Tillflykten, en större byggnad 
än den lilla anspråkslösa backstugan. Med lite fantasi kan man 
föreställa sig hur den autentiska miljön tedde sig. Två små grå 
stugor och ett litet fähus. Säkert har också inägorna runt husen 
öppnats upp alltmer på senare tid. Småland röjdes inte på en 
dag! Så sent som förra året plockade Arnolds barn, Anna-Carin 
och Carl-Johan, sten, sten och åter sten, när de fick lägga om 
gräsmattan efter vildsvinens framfart.

Text: Annika Hjalmarsson

Aina och Arnold med barnbarnsbarnen, tvillingarna Emmy och Nora, 
vid diamantbröllopsfirandet 10 aug 2012.  
Foto: Michael Jillerö

Anna-Carin Arnoldsson öppnar dörren till den stora byggnaden, som 
försetts med gamla vackra dubbeldörrar, inramade av en portal med 
utsmyckade dörrposter och fantasifullt överstycke. 
Foto Annika Hjalmarsson
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Hultets byggnader
Här följer en historik om byggnaderna i Hultet, var de 
funnits tidigare och hur de hamnade i Hultet. Alla husen 
som finns i Hultet idag är ditflyttade på 1970 - 80-talet av 
Arnold Alfredsson.

Huvudbyggnaden
1973 köper Arnold huset av Ove Broström i Kärr, V. Nöbbele, 
som tänkt riva och bränna upp det, vilket Arnold och Aina 
tyckte var synd på ett så fint gammalt hus.

Till huset hör gult enkupigt taktegel från omkring sekelskiftet 
1900, som Arnold skurar och lägger på igen. Stomme och 
tak är färdigt i slutet av 1973, i början av 1974 spikar de på 
ytterpanelen.

Mormors stuga
Det lilla huset i Hultet är Ainas mors barndomshem och är 
flyttat från Uråsa 1976-77. När Arnold och Aina åkte för att 
titta på huset fann de att det användes som klubbstuga vid 
en idrottsplats och var ganska nedklottrat och fullt av prylar.

Arnold köpte huset av Växjö Kommun som ägde det då och 
rev det bit för bit och flyttade det till Hultet och byggde upp 
det igen.

Bastan
Arnold byggde bastan på Klasatorpet som en entrébyggnad 
som ska se ut som en gammaldags linbasta. 1980 förbereder 
Arnold för att flytta bastan från Klasatorpet till Hultet. Den 5 
januari 1981 flyttas byggnaden hel på en lastbil med poliseskort.

Ladugården
1981 köpte Arnold en gammal rivningsladugård i Kråksjömåla, 
han rev den och byggde upp den igen i Hultet. Taket täcktes 
med vass som samlats in från olika sjöar.

Text: Anna-Lena Grenzelius

Huvudbyggnaden Grönaholm.                  Foto Anna-Lena Grenzelius 

Mormors stuga Tillflykten.       Foto Annika Hjalmarsson

Linbastan.                           Anna-Lena GrenzeliusLadugården..                            Anna-Lena Grenzelius
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Långasjöprofilen

Bo Sunesson
Han påstår att han aldrig gjort annat än snickrat och 
är hela bygdens Byggare Bo. Som pojke snickrade han 
kojor hemma i Harebo och ställde till det för sig när ivern 
över att få bygga gjorde att han bröt upp spiklådor och 
”lånade” hammare i farfars lanthandel.

Redan som 15-åring direkt efter nian blev Bo snickarlärling 
hos Kar-Erik Elofsson och han kan inte minnas att det fanns 
några alternativa yrkesdrömmar. Det var snickare som gällde! 
Därför var den två-åriga yrkesutbildningen Bygg- och anlägg-
ning på Centrala verkstadsskolan i Växjö ett perfekt val för Bo. 
Under skoltid var eleverna med och byggde studentlägenheter 
på Teleborg, 10 villor på Högstorp och renoverade Folkets 
park. Sommarlov och andra lov jobbade han vidare som lär-
ling hos Karl-Erik och fortsatte även efter det att skolan var 
avklarad. – 6 000 timmar var man tvungen att gå lärling innan 
man ansågs vara fullärd, minns Bo. Han fortsatte att jobba med 
Karl-Erik och hans kompanjon Harald Tobiasson i ett par år

Vägen fram mot sin egen Byggnadsfirma Bo Sunesson 
gick via samarbete med snickaren Anders Johansson, men när 
han lade av i krisens spår 1991 passade Bo på att starta eget. 

– Sedan dess har jag inte varit arbetslös, konstaterar Bo. Idag 

har han två anställda, Pontus Hjalmarsson och Jonas Andervi 
och vid behov hyrs Filip Steen från KNPP in. Dessutom har Bo 
ett över tioårigt samarbete med Robban Elofsson, Karl-Eriks 
son. – Det är bara fördelar med att samarbeta, annars skulle 
man inte kunna ta större jobb.

Uppväxten var ljus och glad i det stora föräldrahemmet i Ha-
rebo. Farfar drev lanthandel i huset där även Bos familj bodde 
samt farfar och farmor. – Det var alltid fullt med folk hemma 
och vi barn fick hjälpa till i affären efter bästa förmåga. Min 
mamma brukade säga att vi var uppfödda på godis, att farfar 
stoppade klubbor i munnen på oss redan när vi låg i vaggan! 
berättar Bo. Familjen drev även lantbruk där barnen fick hjälpa 
till. Det var helt enkelt väldigt kul att växa upp i Harebo! Fast 

Bo Sunesson.

Långasjö telefon: 0471-24 49 90

www.sparbankeneken.se

Köpa nytt?

Renovera?
Välkommen att prata boende med oss!
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han har ett minne som inte är helt ljusrosa och det är höskör-
den. – När man skulle köra hö var det inte roligt längre. Just 
när det var som finast väder skulle man kämpa med detta hö! 
Belöningen blev jordgubbstårta och ett dopp i Harebohålan.

Ett annat symboliskt minne av uppväxttiden och att allt faktiskt 
är möjligt är Bos hembyggda gokart – Jag var väl 12,13 år och 
körde runt med gokarten på grusvägen mellan de slingrande 
stenmurarna. En dag var det en i byn som stoppade mig. Inte 
för att säga att jag inte fick köra runt där, utan han ville bara att 
jag skulle sätta fast en pinne i gokarten så att det syntes över 
stenmurarna var jag körde! Det var fritt och bra, summerar Bo.

1974 träffade han sin kärlek Gunilla och var så pass vidlyftig 
att han lämnade Harebo och bodde hos Gunilla på Järnvägs-
gatan i Emmaboda ett tag innan han insåg att det var tillbaka 
till Harebo han ville. Vad var det som drog dig tillbaka? – Jag 
ville nog aldrig iväg! är Bos självklara svar.

1977 började Bo och Gunilla bygga sitt hus på en avstyckad 
enebacke en bit från föräldrahemmet. På färgblekta foton från 
70-talet ser man hur släkt och vänner hjälper till med att bygga 
grund och resa stommen. De var förmodligen även de första 
i socknen som lade ner jordvärme då 1977.

Bo trivs med livet i Harebo Här har han både sin egen familj 
och sina syskon och lite mer släkt ändå. Föräldrahemmet som, 
låt oss säga, ligger mitt i byn har tagits över av Bos systerson. 
Sedan bor systern Britt-Marie med familj, brodern Leif  med 
familj och Bo med familj lite lagom utspridda omkring denna 
gård. – Det är en levande by med många barnfamiljer och 
projekt och husrenoveringar som pågår lite här och där. Det 
är strax över 30 boende, säger Bo lite stolt.

Hans egna barn är stora och Helen, Sofi och Jaqueline är 
utflyttade. Det är bara Linus som tillfälligtvis bor hemma och 
hjälper till i firman då och då.

Miljövänligt seniorboende i Långasjö Så var tanken när Bo 
köpte in marken bakom banken och både ritade och byggde 
fyra villor åren 2006-2008. Husen är byggda av trä, isolerade 
med ekofiber, värms med fjärrvärme och det är nära till åter-
vinningsstationen. För att passa seniorer extra bra är de enplans, 
inga trösklar och har en låg veranda längs med hussidan.

Bo började isolera hus han renoverade med ekofiber redan för 
10 år sedan. – Det mest vanliga är att man isolerar med detta 
uppåt, men jag var en utav de första som kom på hur man även 
kan isolera väggarna med det.

Något som han särskilt minns är renoveringen av Långasjö 
kyrka 2009. Denna renovering höll honom, Pontus och Robban 
sysselsatta i ca ett år både inne i kyrkan och utanpå och med 
ett nära samarbete med byggnadsantikvarierna.

Andra byggjobb på kulturskyddade byggnader var reno-
veringen av kvarnvingarna på Lekaremåla kvarn utanför Vis-
sefjärda och vissa in- och utvändig renovering av bostadshuset 
på Kyrkeby bränneri. Emmabodas 1:a hus som numera står på 
Bökön har fått sitt tak omlagt av Bo.

– Nu är det annars mycket tillbyggnader och uterum som folk 
vill ha gjorda, berättar Bo som inte märker av någon avmatt-
ning – Och rotavdraget har varit väldigt positivt!

Gjutning av grunden till Bos och Gunillas hus 1978.
Ur Fam Sunessons fotoarkiv

Det är vitt skilda renoveringar och byggprojekt som man hör 
honom berätta om och man förstår att han har huvudet fyllt 
av kluriga lösningar och naturligtvis ett yrkeskunnande som 
bara ett långt yrkesliv kan ge. Men han har fler sysselsättningar 
utöver detta!

Politikern Bo har blivit mer insyltad än han först tänkte 
sig. Det började med att det fanns för få centerpartister från 
Långasjö representerade i nämnderna i kommunen. Britta 
Karlsson i Sibbahult ringde för ca 10 år sedan och frågade 
om han inte kunde bli ersättare i Bygg- och miljönämnden. 
Så småningom blev han ordinarie och sedan vice ordförande 
i nämnden. Efter förra valet bytte han nämnd och blev vice 
ordförande i Teknik- och fritidsnämnden istället samt sitter 
med i kommunstyrelsen, är ordinarie i kommunfullmäktige 
och ordinarie i Planeringsutskottet inför kommunstyrelsen. 
– Nu är det rätt mycket! säger han spontant och berättar att 
sammantaget blir det minst en heldag i veckan som får ägnas åt 
politiken såsom möten, sammanträden, besök med mera. Det 
roligaste med politiken är att sitta med i en nämnd eftersom 
det blir lite mer konkreta beslut som tas, tycker han. Förutom 
kommunpolitiken sitter Bo även i styrelserna för Bygdegårds-
föreningen och Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar.

Förutom sin familj, sin byggnadsfirma och sin politik försö-
ker Bo även sköta skogen hemmavid och sina motorcyklar, de 
hyreshus han äger och sidoverksamheten med pelletsförsälj-
ning. Ja, så det är verkligen tur att han har sin sommarstuga på 
Öland att fly till där det blir lite lugn och ro!

Katarina Jonasson
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Byavandring - Kyrkbyn
Som inflyttad långasjöbo visste jag inte särskilt mycket 
om alla hus som ligger längs Kyrkvägen, för mig var ”det 
blå huset” bara ett blått hus, och att det hade funnits en 
polisstation här hade jag ingen aning om!
Men nu vet jag, för jag fick följa med när skolans 4-6:e 
klass gick på byavandring med Stig Hermansson och 
Ruth Elofsson.
 
Stig och Ruth blev kontaktad av skolan för ungefär ett år sen, 
de undrade om de ville gå en rundvandring i Långasjö med 
skolbarnen.  Skolan vill att barnen har en kunskap om sin 
hembygd och sina rötter och då är det ju alldeles förträffligt 
att Stig och Ruth finns som kan så mycket om vår bygd. 

Skolans klasser gick söderut längs Kyrkvägen förra året, och 
nu var det dags för den norra sidan. 

Jag, som inte var där i egenskap av lärare med allt ansvar det 
innebär, kunde lugnt gå vid sidan om och betrakta barnen och 
höra på deras funderingar.

Jag blev både förvånad och imponerad av hur intresserade de 
faktiskt var av det Ruth och Stig berättade. Jag har ju själv (för 
inte så länge sen) varit i den åldern och vet att man ibland har 
roligare saker för sig än att göra det man ”ska”, och bara lyssna 
på någon kan ju vara det tråkigaste som finns. Men barnen 
deltog aktivt genom att ställa frågor, och ibland även själva 
berätta något de visste om husen. Även om de på slutet fick 
lite myror i benen gick hela vandringen galant!

Medan vi gick uppåt slog det mig hur snabbt tiderna förändras, 
och mina tankar blev bekräftade när vi för tredje gången gick 
förbi ett hus där det bott en sömmerska. Ett av barnen räckte 
försiktigt upp handen när vi var på väg att gå vidare och frå-
gade försiktigt; ”Jo du Stig, vad är en sömmerska egentligen?”. 

När vi gått förbi den gamla telefonstationen, där vi fick veta 
hur man gjorde när man skulle ringa ”förr i tiden”, var det 
två av barnen som började diskutera hur man gjorde om den 
man sökte inte var hemma. ”Hur klarade man sig utan mobil 
och sms liksom?”.

Väl hemma från vår vandring kände jag mig nöjd, tänk så myck-
et jag nu kan föra vidare till mina barn! Och äntligen förstod 

jag vad min pappa menade när han sa ”det förstår du när du 
blir vuxen”, den gången jag suckande undrade vad han skulle 
med alla tidningsurklipp och gamla böcker som han samlade på. 

När jag så skulle välja ut vilka hus jag ville skriva om, var det 
verkligen inte lätt! Egentligen hade jag velat skriva om alla, 
men det skulle ju ta upp en hel tidning! 

Skolbarnen lyssnar på Stig och Ruth. Kyrkvägen 19 ”Dalhem”.

Brandstationen.

Kyrkvägen 33 ”Ekeslätt”.
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Vandrarhemmet
Vi började vår vandring med att stanna till alldeles vid infarten 
till skolan, bredvid guldgrävarstugan. Den gamla vägen gick 
mellan sockenstugan och kyrkan och kyrkstallarna, där man 
ställde sin häst och vagn när man var i kyrkan, var placerade 
ungefär där kyrkans parkering nu finns. En del av stallarna flyt-
tades och blev vandrarhem. Vandrarhemmens rum är faktiskt 
namngivna efter byarna från tiden när de var stall. 

Brandstationen
Den gamla brandstationen är numera förråd till kyrkogårds-
vaktmästarna. 

Brandstationen byggdes någon gång på 30-talet och har det 
karaktäristiska tornet, där man hängde upp slangarna på tork 
när man varit på utryckning.  

Brandstationen användes fram till att den nya byggdes nere 
vid fotbollsplanen år 2000. 

Kyrkvägen 33 ”Ekeslätt”
Huset byggdes år 1880. På 40-talet bodde där en bokbindare, 
som hette Frans Oskar Johansson. På den tiden var det väldigt 
ovanligt att någon med ett sådant yrke bodde i Långasjö.

Husets nuvarande ägare hittade flera herbarier på vinden, som 
antagligen tillhört Frans Oskar. Ett herbarium är en samling 
med pressade växter eller växtdelar. Herbarierna, som inne-
höll ett flertal väldigt sällsynta växter, skickades till Lunds 
Universitet. 

Kyrkvägen 19 ”Dalhem”
Huset byggdes på 1930-talet och det var Anna Eliasson som 
lät bygga huset. Att en kvinna lät uppföra ett hus tillhörde 
verkligen inte till vanligheterna!

Anna hyrde ut övervåningen till Gunnar Tobiasson, som drev 
en radioaffär där. Han hade tidigt börjat intressera sig väldigt 
för radioapparater, och kom att bli en duktig försäljare av 
sådana. Man kunde även lämna in filmrullar till honom som 
han framkallade.

Gunnar Tobiasson är mannen bakom många av de fotogra-
feringar som är tagna i Långasjö i början av 1900-talet. Han 
var en kringvandrande fotograf  som ofta anlitades vid olika 
sammankomster och högtidsdagar, till exempel födelsedagar 
och bröllop. Att Gunnar Tobiasson blev fotograf  berodde 
antagligen på att han blev benförlamad efter en svår sjukdom 
i ungdomen. Därför var han oförmögen att ha ett ”vanligt” 
jobb, så som jordbruksarbete. Innan han flyttade till Dalhem 
bodde han hos sin mor och sina syskon i Parismåla. Gunnar 
Tobiasson var en man med många järn i elden, för förutom 
radioaffären och fotograferingen var han flitigt anlitad frisör, 
han sålde korv när det var fest i Skyttepaviljongen och han 
snickrade och ägnade sig åt korgflätning. 

Gunnar Tobiasson levde mellan åren 1895-1954.

Gertrud Liljas väg 1, ”Lindkullen”
Huset på Gertrud Liljas väg har, inte helt otippat, en anknyt-
ning till författarinnan Gertrud Lilja. Det är nämligen hennes 

föräldrahem!

Huset byggdes 1880 och ägdes av August Lilja (Gertruds far), 
som var hattmakare. Han hade ett mössmakeri, och efter några 
år startade han även en manufakturaffär i huset. Nästan alla av 
tygerna som man lät sy kläder av är köpta just här. 

Gertrud Lilja skriver om sitt föräldrahem i Långasjö krönika 
1979, där hon beskriver det som ”sin barndoms paradis”

Kyrkvägen 8, ”Polisstationen”
Det gula tegelhuset byggdes på 60-talet enbart med syftet att 
fungera som polisstation. Detta kan tyckas onödigt, då det bara 
var polis där i fem år.

Huset har två ingångar, och skulle man träffa polisen i arbetet 
fick man gå in på gaveln, skulle man i ett privat ärende, fick 
man använda dörren på framsidan. 

Men tänk att Långasjö har haft en egen konstapel!

Kyrkvägen 10, ”Taxi och post” 
Bredvid polisstationen låg taxi och posten. Det var en man 
som körde taxin, och han hämtade även alla paket och brev 
i Emmaboda.

Posten kördes ut sex dagar i vecka, alltså även på lördagar.

Hans fru och döttrar var också delaktiga i posthanteringen. 

Polisstationen.

Lindkullen.
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Kyrkvägen 9, ”Gamla telefonstationen”
Huset byggdes 1850.

Mellan åren 1936-1966 var det telefonstation här. En telefon-
station fungerade som en växel, som man blev kopplad till 
när man skulle ringa till någon – antingen på lokalnivå eller 
på riksnivå. Telefonisten kopplade sedan samtalet vidare till 
rätt person. Flera hushåll kunde använda samma linje och 
telefonnummer. 

Ruth Gustafsson, som skötte telefonstationen, bodde i huset, 
där även Långasjö Konditori och Bageri låg, som senare blev 
Wendels Café. 

Kyrkvägen 5, ”Wendels café”
Wendels Café hette först Långasjö Konditori och Bageri och 
fanns på nedervåningen på Kyrkvägen 9 (telefonstationen). 
Lokalen hyrdes av Sixten och Britta Wendel, som även drev 
konditoriet. 

I början på 40-talet tyckte Sixten och Britta att de hade en 
bra grund att stå på och ville bli ”egna” helt och hållet. De 
köpte en bit mark av sin granne Oskar Karlsson och lejde ut 
byggandet av ett nytt hus till Valfrid Gustavsson (som byggt 
många av husen i Långasjö).

1945 stod huset färdigt, byggt för att både rymma konditori, 
bageri och bostad. I källaren var det bageri, kyl och frys (till-
kom mot slutet), pannrum och förråd. På övervåningen var 
det bostad åt paret Wendel och även ett rum till bagaren Knut. 
På markplan låg affärslokalen med försäljning av bakverk, 
matbröd, tidningar, frukt och mycket mer. Här fanns även 
serveringslokalen och ett sammanträdesrum som användes 
vid kalas. Det var nämligen så, att de flesta kalas, ja även be-
gravningar, hölls på Wendels Café. Ibland var kalasen så stora 
att man även fick använda paret Wendels privata bostad också. 

Anna Karlsson

Källhänvisningar:
Ruth Elofsson
Stig Hermansson
Långasjökrönikan, 1979
Långasjökrönikan, 2001
Gård och by i Långasjö socken, P G Vejde

Wendels Café.

Telefonstationen.

Taxi och post.
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Godkännes efter ändring
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Hembygdsföreningens 
byggnader
Byggnadsvårdsparollen ” husen skall leva” har i Långasjö 
fått tillägget ”det skall vara liv i husen”. Här finns ingen 
hembygdsgård där olika hus flyttats samman. Husen står 
mestadels på sin ursprungliga plats. 

Det som var föreningens första hus och som kallas Hembygds-
stugan, är en framkammarstuga som dock flyttats från Anemåla 
1936, till sin nuvarande plats. Den ursprungliga tanken var att 
man där skulle ”förvara gamla saker” men den användes mest 
som möteslokal samt vid föreningens vår- och sommarfester. 
Redan 1941 blev det ännu mera liv i detta hus eftersom man 
iordningställde det till vandrarhem och så fungerade det till ett 
nytt sådant ordnades 1968. Därefter har det varit turistbyrå och 
kafé och går nu under benämningen Kaffestugan.

Föreningens första museum blev ett gårdsmuseum som 1978 
tillfälligt inrymdes i den ladugård som nu är Galleri Garvar-
gården. Museet har därefter flyttats till ladan på Klasatorpet.

Fattigstugan har haft skiftande användning sedan 1866 då 
den uppfördes för sitt ändamål av det virke som blev över 
när Sockenstugan byggdes. Huset räddades från att rivas av 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen och blev familjens sommarhus 
fram till 1952. Huset kom 1963 i hembygdsföreningens ägo 
och genomgick en grundlig renovering. Det var först vandrar-
hemsfilial och har därefter varit uthyrt till gäster som väl vårdat 
det såväl inne som ute.

När det skulle bli ny genomfart genom Långasjö samhälle stod 
de gamla kyrkstallarna i vägen. Tanken väcktes att de kanske 
kunde göras om till vandrarhem. Församlingen överlät bygg-
naderna till hembygdsföreningen och såväl kommunen som 
vägförvaltningen lämnade bidrag till flyttningen. 

Ett stallutrymme behölls i ursprungligt skick och i övrigt ändra-
des så lite som möjligt av stallkaraktären. Härmed bidrog man 
till att en kulturhistorisk intressant miljö bevarades. Senare har 
även ett brygghus från prästgården flyttats hit och kompletterat 
anläggningen. Vandrarhemmet ligger nu på nybildade Stallga-
tan ca 40 m öster om den ursprungliga stallängan.

Intill vandrarhemmet har tillkommit ytterligare en intressant 
byggnad – nybyggd 1984 med förebild från Alfred Geijers 
”logcabin” uppförd 1897 i Klondyke. Huset kallas Guldgrä-
varstugan och är en gåva till hembygdsföreningen från familjen 
Geijer. Det innehåller förutom ett återvändarmuseum ett 
handikappvänligt rum som disponeras av vandrarhemmet. 

Det långvariga och goda samarbetet med Långasjö församling 
har bl a resulterat i ett gemensamt nyttjande av Gertrud Lil-
jas rum i Sockenstugan. Förutom inventarier och gåvor från 
författaren själv har föreningen möblerat rummet och vårdar 
samlingarna

Klasatorpet är hembygdsföreningens stora byggnadsvårdspro-
jekt och detta uppmärksammades av kommunens Bygg- och 
Miljönämnd när den delade ut 2011 års pris för förtjänstfullt 
byggnadsvårdsarbete på Klasatorpet.

Torpmiljön fick sitt nuvarande utseende i samband med in-
spelning av Mobergs Utvandrarna. Det som höll på att förfalla 
restaurerades och allt fick ett utseende som motsvarade mitten 
av 1800-talet. Det är detta arv som föreningen har att förvalta 
förutom den gamla historien ända från Per Klases tid. Torvtak 
och vasstak har krävt ständigt underhåll. Senast sommaren 
2011 ”monades” takåsarna för att vasstaken skall hålla längre. 
Undantagsstugans ”mullbänk” renoverades och fick samtidigt 
nya vindskivor som målades ”tuftegrå” för att hålla stilen.

Utöver den ursprungliga bebyggelsen med torpstuga, lada och 
undantagsstuga uppfördes en ängslada som kopia av en tidigare 
sådan i trakten. Även den är ”nymonad”.

Av gammalt virke från prästgårdsladugården uppfördes 1995 
en entrébod i skiftesverksteknik och som också fick torvtak 
för att smälta in i miljön.

De tidigare gärdesgårdarna har underhållits och nya har byggts. 
Detta har skett i projektet ”Skogen vi ärvde”. Sölve Hjalmars-
son och Arnold Tobiasson ledde arbetet att hägna in fåren med 
en riktig gärdesgård först tillsammans med skolan  i Långasjö 
och sedan med klasatorpsmedarbetare. 

     Stig Hermansson

Fattigstugan.
Foto Jan-Erik Fransson

Guldgrävarstugan och vandrarhemmet.
Foto Jan-Erik Fransson
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Petter i Hultet och biskop 
Viktor Rundgren
Detta är berättelsen om pojken, som blev biskop och om 
hans morfar, som här i Hultet byggde Långasjö sockens 
första skola.

Petter i Hultet
Petter hette han – ”Petter i Hultet” kallades han. Han var 
född i Karsamåla, Långasjö, och kom efter bl a drängtjänst i 
Fridlevstad, till denna plats 1835 tillsammans med sin hustru 
Kajsa, född i Algutsboda. De grundade detta torp vid sidan av 
torpet Tillflykten, som fanns här sedan 1700-talet och vilket de 
inte fick ta över. De byggde sig alltså en liten torpstuga, bröt 
nya tegar och fostrade barn.

1842 kom vår svenska skolstadga, som bl a bestämde att det i 
varje socken skulle finnas åtminstone en skola. 

– ”Aha”, sa Petter till Kajsa. ”det där passar mig precis. Nu 
ska jag bygga mig en skola här i Hultet.” 

– ”Skola! här – i Hultet! Sa du skola, Petter??”

Men Petter var inte galen. Han tog sin yxa, gick ut i skogen, 
fällde träden och skrädde bjälkar och timmer och gjorde sig 
ett litet tillbygge till sin torpstuga. Han byggde vad vi här på 
orten kallar ”sidokammare”. I den sidokammaren höll han 
sedan skola i närmare 20 år eller till 1862, när socknen byggde 
sin första skola i grannbyn Allgunås. Många äro de som här i 
bygden har förfäder som gått i skola här hos Petter i Hultet. 
Så också jag – min farmor, Stava i Ryna, gick i skola här på 
1850-talet i sex veckor – betänk detta – i sex veckor varade 
hela hennes skolgång. Ty, som Moberg skriver i någon av sina 
böcker: ”Ingen visste rätt på den tiden, vad nytta en kvinna 
kunde ha av att kunna läsa och skriva.”

Ja, faktiskt, motståndet mot skolan var stort i hela vårt land, 
ty detta med skoleriet var ju ett sådant påbud, som utgick från 
kungliga huvudstaden. Och som ni väl vet, så är påbud därifrån 
än idag många många gånger impopulära. Motståndet mot 
skolan var stort i dessa fattiga bygder. Vad skulle detta påhitt 
vara bra för? Det kostade ju bara en massa pengar att bygga 
skolhus och anställa lärare. En uppretad odalbonde steg upp 
och sa: ”Nu när vi äntligen sluppit vargarna, då fick vi skol-
lärarna i stället!”

Långasjö byggde alltså sitt första skolhus i Allgunås 1862, men 
givetvis hade socknen dessförinnan hållit skola i egen regi, fast 
då hade man hållit till i sockenstugan eller någon bondgård. 
Sockenstugan var inte byggd för att hålla skola i. Den var ju ett 
församlingens hus, där man kunde samlas innan gudstjänsten 
eller hålla olika profana samlingar och förrättningar som t 
ex sockenstämma. Den första lokal i Långasjö, som byggdes 
speciellt för att hålla skola i, var den sidokammare som Petter 
byggde här i Hultet.

Viktor Rundgren

Petter och Kajsa fostrade barn, sa jag. De hade bl a en dotter 
som hette Marta Stina. Hon hade olika pigplatser i bygden, 
tills hon kom till Karlskrona för att där, som det stod i ut-
flyttningsboken ”något litet lära sig fruntimmersarbete” som 
matlagning, vävning och sömnad. I Karlskrona träffade hon 
sin blivande make, Emanuel Rundgren. Han tillhörde amirali-
tetsförsamlingen och varvet, där han var distinktionskorpral. 
De gifte sig och fick barn, en gosse, som hette Viktor. Han 
föddes det svåra nödåret 1869. Jag förmodar att några av er, 
de äldre åtminstone, har hört talas om den ”törre sommarn” 
eller det ”svaura auat” 1868. Det året var nämligen naturen 
helt ”ännaförvänd”. Redan i januari – februari kom våren och 
björklövet sprack ut. Men ingen vågade börja bruka jorden mitt 
i vintern. När sedan den rätta våren kom, föll det inget regn 
att tala om under hela sommaren. Allting torkade bort och det 
blev en total missväxt i så gott som hela landet. Det blev en 
svår hungersnöd, ty på 1800-talet var det inte så lätt att flytta 
varor från ett land till ett annat. Men varje förståndig bonde 
på den tiden, höll ett års skörd av säd i lager, för att ha vid 
mindre goda år. Därför lindrades svälten en del det första året. 

Även nästa år blev skörden dålig och då var hungersnöden 
mycket stor och det året om hösten föddes lille Viktor. Detta 
med hungersnöden var kanske en orsak, en annan kanske var, 
att hans mor blivit sjuk – jag vet inte säkert – en orsak till, att 
den lille pojken nästan strax efter födelsen blev förflyttad hit 
till Hultet till morfar och mormor, där han kom att växa upp. 

Den lille Viktor kom alltså att växa upp här i Hultet hos sina 
morföräldrar. Folket här i bygden var på den tiden djupt religi-
ösa och samlades regelbundet i stugorna, där man vid brasans 
sken läste ur skrifter och postillor och sjöng ur ”Mose och 
Lambsens Visor” samt ”Vederkvickande Själaro” och givetvis 
svenska psalmboken. Lille Viktor fick vara med på dessa bö-

Petter i Hultet undervisar i sin kammare.             Målning av Erik Bojs.
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nemöten och han fick också gå med morfar och mormor den 
milslånga vägen till Långasjö kyrka. Han tog starkt intryck av 
detta och tyckte det var så vackert i kyrkan med orgel, sång 
och ljus. När han gick vid mormors hand hem från kyrkan, sa 
han: ”Mormor, när jag blir stor ska jag bli präst!”

Mormor talade om för honom att det kostade en väldig massa 
pengar att bli präst och det hade inte hon och morfar och inte 
far och mor heller. Men Viktor tyckte att det gjorde ingenting 
– han skulle bli präst i alla fall och då sa mormor till slut: ”Lilla 
barn, blir du präst, så kan jag bli biskop!”

Lika omöjligt ansåg hon det vara, att deras lille Viktor kunde 
bli präst, som att hon skulle kunna bli biskop. I kyrkan hade 
Viktor sett, att prästen hade något på sina axlar, när han gick 
inför altaret och upp på predikstolen. När Viktor därför kom 
hem från kyrkan, gick han strax och letade rätt på mormors 
förkläde och hängde det som en prästkappa på sina axlar. Sen 
klev han upp på stolar och stenar och samlade sina lekkamrater 
från Piggsmåla by omkring sig och lekte, att han predikade för 
dem. På avstånd stod gummorna vaggande och förundrade – 
vad skulle det bli av detta lilla barn?

Viktor växte alltså upp hos sina morföräldrar, men i skolåldern 
kom han tillbaka till sina föräldrar och syskon i Karlskrona. 
Efter avslutad skola fortsatte han sina studier i Lund. Han 
skulle bli präst, det hade han bestämt och när han var endast 
17 år gammal höll han sin första predikan på riktigt i Långasjö 
kyrka. Då var han ännu inte prästvigd, men hade fått venia 
av biskop Andersson i Växjö, för att, på många långasjöbors 
begäran, predika i sin gamla hemförsamling. Detta skedde den 
26 juni 1887. Den söndagen var kyrkan alldeles proppfull med 
människor. Inte mindre än 900 personer hade kommit tillstädes 
för att höra pojken från Hultet predika. Själv säger Viktor i 
en skrift om detta: ”Sällan har jag varit med om en mera upp-
bygglig söndag än denna, då jag med lånad prästkappa, lånad 
bonjour, lånad predikonäsduk och till en del även lånade tan-
kar inför en from och andäktigt lyssnade församling höll min 
första predikan i Långasjö kyrka.” Sannolikt fick han vid detta 
tillfälle också ta upp kollekt till sig själv, ty det var på detta sätt 
som fattiga studenter på den tiden ekonomiserade sina studier.

Han prästvigdes sedan för Strängnäs stift, när han var 23 år 
gammal, den 4 advent 1892 och hade sin första prästtjänst 
i det stiftet. Därefter var han kyrkoherde i Ö. Sallerup och 
Långaröds församlingar i Skåne, tills han utnämndes till Kyr-
koherde i Oskar Fredriks församling i Göteborg. Där gjorde 
han sig känd som en utomordentligt skicklig predikant, ja som 
”en av vårt lands allra främsta folktalare” står det om honom 
i ett uppslagsverk. Och ärkebiskopen Natan Söderblom sa en 
gång: ”Vill ni höra hur en verkligt en äkta predikan ska va, 
då ska ni gå till Oskar Fredriks församling, för där predikar 
Viktor Rundgren och en dråpligare predikant finns inte i hela 
kristenheten!”

Redan 1916 var Viktor Rundgren på förslag till biskop i Växjö 
stift och var då endast tre röster från att bli vald. Han var 
hovpredikant och drottning Viktorias personlige själasörjare 
och kungen Gustav V ville, att han skulle bli utnämnd till 
överhovpredikant och han blev därför kallad till slottet. Gi-
vetvis tackade han ja till erbjudandet. Men när han gått hem, 

märkte man – o ve och fasa – att det låg spillt snus på de fina 
kungliga hovmattorna. Då blev det en annan tongång – ingen 
överhovpredikant här, som spiller snus på de fina kungliga 
hovmattorna! han blev aldrig utnämnd till överhovpredikant 
och man sa att det var för det spillda snusets skull. 

Rundgren hade nämligen en liten olat, även han – detta att han 
snusade. Han hade någon taldefekt, som gjorde att han hade 
svårt att få fram ljudet bra. Av läkare hade han därför, redan i 
ungdomen, blivit tillrådd att försöka med en pris snus i näsan. 
Och se! - det gjorde nästan underverk! Alltid innan han började 
tala tog han nu några prisar snus i näsan. Han hade en stor röd 
snusnäsduk, som han snöt sig i så det trumpetade i kyrkan. 

1920 blev så Rundgren utnämnd till biskop över Gotlands stift 
och vigdes till ämbetet i Uppsala domkyrka. Även som biskop 
gjorde han sig känd som en utomordentligt skicklig predikant 
och talare. För att ge exempel på detta, kan jag nämna, att en 
juldagsmorgon predikade han som vanligt i domkyrkan S:a 
Maria. Han gick upp på predikstolen, snusade och snöt sig och 
ägnade sig, på knä, åt enskild andakt i vanlig ordning. Därpå 
reste han sig och blickade ut över den fullsatta helgedomen 
och sa: ”Ingen enda gång på hela kyrkoåret är det så många 
syndare i kyrkan som juldagens morgon.” Efter denna eviga 
sanning vaknade ”syndarna” upp och lyssnade uppmärksamt 
till förkunnelsen.

En annan gång vandrade han med en vän i den vackra biskop-
strädgården och kom fram till ett litet träd. – ”Detta lilla träd, 
min vän, är ett sådant träd, som Zackeus klättrade upp i när han 
ville se Jesus. Det är ett mullbärsfikonträd. Ser du så litet det är? 
Är det inte trösterikt att inte behöva klättra högre än så, för att 
få se Jesus!” Dessa enkla ord är faktiskt som en hel predikan.

Rundgren kunde också vara en liten spjuver, om det passade. 
När han promenerade med en besökande vän i staden Visby 

Viktor Rundgren.                                                 Målning av Erik Bojs.
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och denne undrade vad de små skyltarna med V R betydde, 
förklarade Viktor att han var så populär i staden att man satte 
upp hans initialer lite varstans. I verkligheten betydde det annars 
”Visby Renhållningsverk”.

Mot slutet av sin levnad drabbades Viktor av hjärnblödning-
ar. Han märker att krafterna på allvar börjar ta slut och han 
säger: ”Har man som jag fått Storkorset av Nordstjärnan och 
dessutom hjärnblödning, så har man väl inte så mycket mer 
att vänta sig av detta livet”

Humorn behöll Viktor Rundgren in i det sista. Söndagen före 
midsommar 1936 tog han som vanligt från biskopstrappan 
emot skolbarnens sångarhyllning. När de slutat sjunga sa han: 
”Sången är som medicin för själen, när pilgrimen står vid 
målet av sin färd.”

Den 13 juli 1936 är tiden ute för Viktor. Han blir samlad till 
sina fäder, knappt 67 år gammal. Dessa 67 åren har då fört 
honom från det lilla torpet i Hultet till kräklan och mitran i 
Visby. Han är det största namn på det andliga området som 
det lilla Långasjö hjälpt till att frambringa. 

Arnold Alfredsson 

Ur: ”Sällsamma minnen och möten” av Arnold Alfredsson 2004
Boken rekommenderas som en rolig och underhållande läsning, 
späckad med bygdens historia som den är. Dessutom har det gamla 
goda ”laungasjömaulet” dokumenterats på ett unikt sätt med ordlista 
i slutet av boken. Boken finns att köpa hos Arnold i Lida eller att låna 
på biblioteket i Långasjö. 

Saffransbröd med Kesella
Grundrecept

50 g jäst
100 g Svenskt Smör 5 dl mjölk 3 %
250 g Kesella Mager kvarg
2 påsar saffran, 1 g 
1 1/2 dl socker
1/2 tsk salt
ca 17 dl vetemjöl
Smula jästen i en degbunke. Smält smöret i en kastrull. Tillsätt 
mjölken och värm till fingervärme, 37°. Häll degspadet över 
jästen. Rör om så att jästen löser sig. Tillsätt Kesella, saffran, 
socker, salt och det mesta av mjölet. 

Arbeta degen tills den blir blank och smidig och släpper från 
bunkens kanter. Tillsätt ev mera mjöl. Låt jäsa övertäckt ca 40 
min. Baka ut enligt följande förslag.

Fyllda saffransbullar
48 st

Saffransdeg enligt grundrecept

Fyllning:
150 g Svenskt Smör 
3 dl hackade fikon eller russin
2 dl farinsocker 
rivet skal av 1 citron eller apelsin
Pensling: 1 ägg
Rör ihop alla ingredienserna till fyllningen. Arbeta samman 
degen på mjölat bakbord och baka ut runda släta bullar. 

Lägg dem på smorda plåtar. Tryck ner en sked fyllning mitt på 
bullen. Jäs bullarna övertäckta ca 40 min. Sätt ugnen på 225°.

Pensla med uppvispat ägg. Grädda mitt i ugnen 5-10 min.

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

Fönsterhantverkare: Dan Bondesson
Tfn. 0471-502 51, 0705-206 407
Strängsmåla 121, 361 95 Långasjö. 
Innehar: F-skattsedel!

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Föräldrastyrelsen informerar

Då var vi inne i november och det har i skrivande stund precis 
varit höstlov. Terminen går fort och innan man vet ordet av 
är det jul och jullov. Det har snart gått ett år sedan jag blev 
ordförande i föräldrastyrelsen. Det har varit ett roligt år med 
nya spännande utmaningar. Eftersom jag har varit med i två 
år är det dags för mig att lämna föräldrastyrelsen och hoppas 
att bli invald om några år igen. Det har varit kul att sitta i 
styrelsen och få vara med och påverka, skapa möjligheter och 
inte minst lära känna många nya trevliga personer som jag inte 
hade mött innan.

Vi är mitt uppe i val av ny styrelse. Vi har fått in många nomi-
neringar och det är många av dem som vill ställa upp i valet. 
Det är kul att se att det finns ett stort intresse kring föräldra-
styrelsen, det är trots allt ett mycket viktigt arbete som sker.

Vi blev mycket glada och stolta när ”kaffetanterna” i Hem-
bygdstugan beslutade att skänka 5000 kr till föräldrastyrelsen. 
Vi tackar så mycket för denna fina gåva och lovar att hitta på 
något bra för pengarna till alla barn på förskola, skola och 
fritids.

Fritidsgården är som vanligt öppen på torsdagar och är välbe-
sökt. Ledarna gör ett bra jobb och ska ha ett stort tack!

Under Jakt- och Skördefesten var vi på plats med sumobrott-
ning, fiskedamm och ansiktsmålning. Det var roligt att vi fick 
ta del av denna trevliga dag. Vi i föräldrastyrelsen vill passa 
på att tacka Johanna Torbjörnsson för ett fantastiskt bra jobb 
med ansiktsmålningen och ett tack även till Göran och Micke 
på Nöjeshuset AB som lånade ut sumodräkter till oss.

Föräldrastyrelsen håller på att undersöka möjligheten att få ner 
hastigheten i samhället. Problemet idag är inte att det är för 
höga hastighetsbegränsningar utan att bilister inte håller be-
gränsningarna. Vi önskar även att det skulle finnas en cykelväg 
som går genom hela samhället. Vi har skrivit en skrivelse som 
ska skickas till vägverket och en namninsamling kommer att 
ske kring detta, bland annat kommer det att finnas att skriva 
på i affären. Veronika Andersson ställde upp som representant 
för föräldrastyrelsen tillsammans med Emily, Jakob och Josefin 
och intervjuades i P4 som gjorde ett reportage kring Långasjö 
i mitten på oktober. Många av er har säkert hört inslaget som 
var mycket trevligt om ”Långasjöandan”. Har ni inte hört det så 

Hej

Hoppas att ni har det bra i höstrusket. Här kommer lite infor-
mation från skolan i Långasjö.

Det har nu gått en bra bit av terminen och man börjar ana både 
Lucia och jultemadagar bakom kröken, vilket kan behövas för 
att lysa upp i höstrusket. Jullovet för eleverna börjar den 21 
december, så sista skoldagen är alltså den 20/12 och vårter-
minen börjar den 8 januari 2013. Under höstlovet har lärarna 
bl.a. fått fortbildning kring ”betyg och bedömning i årskurs 
6”, och detta är ju högaktuellt eftersom det är första gången 
som årskurs 6 ska ha betyg, redan nu vid höstterminens slut. 
Nästa termin väntar nationella prov i flera ämnen, men som 
tur är så har vi ju ett jullov emellan då både vuxna och barn 
kan pusta ut lite grann. 

Vi har ju också lite roligheter att se framemot även denna ter-
min. Både de yngre och de äldre barnen på skolan kommer att 
arbeta med ”skapande skola”. F-3 kommer att titta på en teater 
”Don Quijote ”och efterarbete den med en drama pedagog, 
och 4-6 kommer att få träna dans med en danspedagog. Vi 
hoppas naturligtvis, att vi ska få njuta av en dansuppvisning 
innan terminen är slut. 

Det kommer också att bli personalbyte på biblioteket, nuva-
rande bibliotekarie kommer att vara tjänstledig och under tiden 
kommer Sabina och Veronika att täcka upp både för allmänhet 
och för barn. 

Jag önskar er alla en härlig höst och adventstid.

Ingrid Bruze 
Rektor Långasjö skola
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kan man lyssna på P4 webben, Långasjö Deluxe och se bilder. 
Vi vill även uppmana alla att gå in på www.emmaboda.se och 
klicka vidare till översiktsplan. Läs igenom vad som gäller för 
Långasjö och lämna era åsikter innan den 14/12. 

Som de flesta säkert har sett arbetas det för fullt på förskolan 
Skatan. Allt går i dagsläget som planerat och slutbesiktningen 
är beräknad till 1 februari med en förhoppning på inflyttning 
under sportlovet. I och med ombyggnaden av Skatan kan vi inte 
som förra året spola is vid tennisplanen. Vi håller just nu på att 
undersöka möjligheten att spola någon annanstans. Vi hoppas 
att vi ska hitta en bra lösning till detta och att det sedan blir 
många frivilliga som vill hjälpa till och bland annat spola isen.

Jag vill avsluta med att tacka alla i styrelsen för allt jobb ni 
har lagt ner för vår skola, förskola och fritids. Tack även till 
Ingrid Bruze, Inger Friman Olofsson och övrig personal för 
ett mycket gott samarbete. Jag vill också passa på att tacka alla 
föräldrar för ert förtroende och hoppas att ni tycker att vi har 
gjort ett bra jobb. Sen vill jag så klart passa på att önska nya 
styrelsen lycka till med ert arbete.

Vi har en bra skola, förskola och fritids som vi ska vara mycket 
stolta över. 

Tina Gustavsson

Aktion julklappen
I början av november brukar Långasjö skola delta i Aktion 
julklappen. Det är ett projekt som drivs av Läkarmissionen. 
De ser till att barn i Östeuropa får en julklapp. I julklapparna 
finns det tvål, tandkräm, tandborste, tablettask, kritor, ritblock 
penna, mm. De elever som vill får köpa saker till ett paket 
och sedan gör vi julklapparna i skolan. Skolan har varit med 
i detta projekt i minst tio år. På www.lakarmissionen.se kan 
man läsa mer om detta projekt och även se filmer som visar 
hur barnen har det. 

Melvin visar Albin och Simon vart julklapparna ska skickas.

Sexorna visar en del av de julklappar som snart kommer att delas ut till 
barn som inte har det lika bra som vi.

Att slå in julklappar kräver koncentration.Norra Långasjös historia 

Det började med att vi gick ut. Vi skulle gå en promenad för 
att få veta mer om Långasjös historia. 

Först fick vi veta att det fanns en gammal brandstation och 
där fanns det ett högt torn. Inne i det fanns slangar. Men det 
huset var ganska litet. Så brandbilen borde varit väldigt liten.

Rut berättade att det funnits en poststation. Där kunde man 
hämta och lämna post. Det fanns en bokbindare. Om en bok-
bindare inte fanns skulle böckerna bara ha papper som var lösa. 
På den tiden fanns det många sömmerskor. De brukade ofta 
sy klänningar. Kvinnorna kunde köpa kläder där. 

Det fanns också en radioaffär här i Långasjö. Där kunde man 
köpa TV, radio, mm. Längs vägen låg ett kafé´. Där var det en 
massa saker som var goda. Det fanns godis, olika kakor och 
goda bakelser. 

Det fanns en polisstation. Det var ett litet hus för att vara en 
polisstation. Den stationen var kvar i ungefär fem år. 

Det fanns en kvinna som hette Elisabeth Bergstrand-Poulsen. 
Hennes pappa var lärare och han jobbade också som kantor. 
Hon gillade att måla tavlor. Hon gifte sig med en man som hette 
Axel Poulsen. De gifte sig i Köpenhamn och bodde där. Hon 
hade målat en stor altartavla till Långasjö kyrka. Hon frågade 
ifall de ville ha en ny tavla men de tackade nej. Efter några år 
dog Elisabeth. Hennes man åkte hit och frågade:

- Vill ni ha denna tavla för det var Elisabeths högsta önskan. 
De sa ja. Hon har målat flera tavlor, så kyrkan fick några av 
dom med.

Det var en rolig och intressant promenad.

Olivia
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SKOLJOGGEN 12 september 2012

Skoljoggen firar i år 30 årsjubileum. Alla barn på skolan samt 
några lärare sprang skoljoggen på förmiddagen den 12 sep-
tember. Vi började med uppvärmning i gymnastiksalen under 
ledning av Tilda Gunnarsson, Lisa Andersson och Wilma 
Klaesson från årskurs 6. C:a 9:20 startade först  klass F-1. 
Därefter år 2, 3, 4-5 och 6 med en minuts mellanrum.

Alla fick springa hur många varv de ville, men de var tvungna 
att vara klara senast 10:30. Vid målet (där vatten serverades) 
fick barnen skriva sitt namn på en lapp. Detta för att få vara 
med i utlottningen av vinster (en lapp för varje varv). Lite innan 
tolv var det sedan utlottning av vinster, där de som sprungit 
flest varv även fick ett extra pris.

Bansträckning: Start på baksidan av skolan och därefter cy-
kelvägen bort till affären och sedan stigen fram till vägen mot 
Klasatorpet. Vid Klasatorpet, svänger vi  vänster och därefter 
tar vi skogsvägen tillbaka mot skolan. (2,7 km) Tillsammans 
sprang vi 183,6 km, alltså mer än 18 mil.

Gemensam uppvärmning till musik i gympasalen.

Uppställning vid startlinjen.Rektor Ingrid Bruze kom och drog vilka som vann på sina lotter.

I samband med skoljoggen samlas en springslant in. Vi fick in 
926 kronor som detta år går till SOS Barnbyar i Centralafrika.

Långasjös historia - norra sidan

För länge sen fanns det en brandstation med ett torn på i 
Långasjö. Det fanns också en poststation, där man kunde 
lämna och hämta post och paket. 

De äldsta pojkarna på skolan på den tiden gick till ett kafé på 
lunchen. Sömmerskor sydde kläder.

Elisabeth Bergstrand-Poulsens pappa var kantor och lärare. 
Elisabeth utbildade sig till konstnär. Hon träffade Axel Poulsen 
som var bildhuggare och de gifte sig i Köpenhamn. Elisabeth 
tyckte att den gamla altartavlan var så ful att hon gjorde en ny. 
Hon erbjöd tavlan till Långasjö men de tackade nej. Elisabeth 
dog och Långasjö fick en ny förfrågan och långasjöborna 
tackade ja.

Daniel Torbjörnsson år 4  

Promenaden i Långasjö
Vi gick norrut i Långasjö med Rut och Stig. Vi fick reda på var 
gamla brandstationen låg. Sen gick vi och kollade var poststa-
tionen låg. Vi fick reda på var frisörsalongen låg och det var 
spännande. Det fanns en polisstation och det var riktigt kul 
att veta. Sen fanns det ett slakteri och det var läskigt men ändå 
roligt. Det fanns många sömmerskor som sydde kläder. Man 
fick köpa tyg själv så sydde hon kläder åt en. Sen hade vi ett 
sågverk bakom vävstugan.

Vi fick reda på att altartavlan var gjord av Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen  och att tavlan kallas ”Den himmelska och 
den jordiska lovsången.” På tavlan ser man långasjöbarn som 
sjunger. Jag tycker att tavlan är fin.

Isac Aronsson år 4
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Resan till Taizé
I början av augusti åkte en grupp ungdomar från Emma-
boda pastorat till det ekumeniska klostret Taizé i Frank-
rike. Från Långasjö deltog Maja Johansson, konfirmand-
ledare och Veronika Andersson, församlingspedagog. 

Taizé är klostret i mitten av Frankrike som idag är en vallfartsort 
för ungdomar från hela Europa och även andra världsdelar. 
Under brinnande krig kom den reformerte unge prästen Roger 
Schutz till den lilla byn med en dröm om ett kloster och ett 
brödraskap för att verka för kyrkans synliga enhet. Han slog sig 
ner i den lilla byn tillsammans med ett par bröder som anslutit 
sig. De delade vardagen med byborna och firade gudstjänst i 
den gamla 1200-tals kyrkan. Så småningom blev de fler och 
under 1960-talet började franska ungdomar besöka klostret 
och delta i gudstjänsterna. De blev bara fler och fler och i 
mitten på 70-talet kunde man under sommarmånaderna räkna 
flera tusen ungdomar. Som en försoningsgest för vad tyskarna 
gjort i regionen under kriget byggde så tyska ungdomar en stor 
kyrka – Försoningskyrkan för att ge plats åt alla besökare. Den 
blev dock snart för liten, bakre ytterväggen revs och förlängdes 
med ett cirkustält!

Vad är det som fascinerar med Taizé? 
Broder Roger utryckte sin längtan så här: ”Ända sedan min 
ungdom har jag levt i tron att kommunitetslivet kan bli ett 
tecken på att Gud är kärlek, och ingenting annat än kärlek. 
Gradvis växte min övertygelse om att jag måste grunda ett 
brödraskap där godhet och enkelhet alltid skulle stå i cen-
trum.” Den visionen samt de dagliga gudstjänsterna med sina 
fantastiska sånger och sin meditativa karaktär tillsammans med 
samtal i smågrupper om vad som är viktigt i livet, bidrar till 
Taizés dragningskraft.

Broder Roger dog den 16 augusti 2005 vid 90 års ålder. Han 
blev dödad under en kvällsbön i kyrkan. Broder Alois som 
flera år tidigare hade utsetts till broder Rogers efterträdare, är 
nu prior i brödraskapet.

Mötesplats för tusentals ungdomar
Taizé är idag en mötesplats för tusentals ungdomar från olika 
kulturer och länder, olika språk och traditioner. De ungdomar 
som kommer dit får uppleva hur det är att leva enkelt, att mötas 
i tystnad, i samtal och i sång. Där möter de idag de hundrata-
let bröder som kommer från ett 25-tal olika länder och från 
många olika kyrkotraditioner. De blir inspirerade till att fira 
gemensamma gudstjänster och att leva ut det kristna budskapet 
i solidaritet med människor runt om i världen. Det här året 
samtalar man i grupper utifrån temat ”Mot en ny solidaritet”.

En kärleksfull närvaro bland de fattigaste
Vissa av bröderna bor bland de fattigaste i Asien, Afrika 
och Latinamerika. De får vittna om fred och försoning, stå 
vid lidande människors sida och dela vardag och arbete. De 
försöker vara en kärleksfull närvaro bland gatubarn, fångar, 
döende, människor som blivit djupt sårade av uppbrott från 
sina närmaste, övergivna människor. På så sätt finns Taizé 
mitt i världen.

Längtar tillbaka
Här berättar Veronika Andersson om sina upplevelser: ”Hur 
kan man längta tillbaka till att sitta på golvet tre gånger per dag 
i en kyrka så att ben och rygg värker, köa i 30 min för att få 
mat tre gånger per dag i gassande solsken, sitta med brickan i 
knäet på en låg träbänk och äta enkel mat med sked, sova i tält 
och somna till ungdomarnas sång och dans från Café Oyak? 

Det kan man! Jag saknar de fantastiska andakterna i en välfylld 
kyrka med underbar sång och meditation de härliga stunderna 
på en filt i tysta parken och att se alla dessa ungdomar som sökt 
sig dit för att få en upplevelse utöver det vanliga. Livet i Taizé 
går inte att läsa sig till eller förklara utan det måste upplevas! ”

Ulla Sköldh Jonsson   

Långasjö församling 7:a i Sverige!!

Av alla Svenska kyrkans 1.439 församlingar i Sverige finns 
Långasjö med i den 10-i-topp-lista som har högst andel med-
lemmar av folkmängden. Hela 90,5 % är medlemmar eller 
776 av en befolkning på 857! Högst andel medlemmar har 
Karesuando församling med 93,3%. Västra Skrävlinge för-
samling i Rosengård, Malmö kommer sist med endast 14,7%. 
Tack alla medlemmar, ni kan känna er stolta! Kan vi klättra i 
listan till nästa år?! 

Foto Veronika Andersson
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”Ge alla barn en framtid utan våld” 
så lyder temat för årets julkampanj som fokuserar på barn 
i krig och konflikt bl a från Colombia och Sydsudan. Årets 
julklappar hittar du i Svenska kyrkans webbshop. Genom att 
köpa frön och utsäde eller ge bort skolböcker till nära och kära 
är du med och bidrar till en rättvisare värld. 

Gå in på www.svenska-
kyrkan.se/webbshop. 
Berätta för alla om den-
na möjlighet att ge en 
annorlunda julklapp 
som består!

Adventskaffe på Allégården 
Fredagen den 30 november kl 14.30 
inbjuder CKF till  
Adventskaffe på Allégården med program. 
 
         Alla är hjärtligt välkomna!  

 
 

Lucia i Långasjö kyrka 
torsdagen den 13 december kl 18.00 
 
Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka 
tillsammans med Lilla kören, Juniorerna 
och Kyrkokören. 
Servering av glögg och pepparkakor! 
 
Röda Korset – Sockenrådet  – Långasjö församling 
 

 
 

 
 

Sång & Musik under Advent o Jul 
i Långasjö kyrka 

 
 
 
 
 

 
1:a Advent kl 10.00 
Adventhögmässa  
med Kyrkokören 
 
Torsdag 13/12 kl 18.00 
Luciafirande  
Lilla kören, Junior och Kyrkokören  
 
Julafton 24/12 kl 17.00 
Julbön 
Sång –  Annacarin Mård  
och Jon Svedin 
 
kl 23.30 
Midnattsmässa   
med Kyrkokören 

 
Söndagen efter Jul  30/12 kl 16.00 
”Julstämning”  
med Ingmar Nordström – saxofon 
 
Nyårsafton31/12 kl 18.00 
Nyårsbön 
Sång - Birgitta Andrén Olsson 
 
2013 
 
Trettondag Jul 6/1 Kl 14.00 
Julspel 
Kyrkokören Lilla kören, Minior, Junior  
Julfest för alla i Sockenstugan

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Träskoposten nr 4  201236

Succé för Magnifiket

En härlig lördag i början av oktober invaderades Långasjö av 
besökare från när och fjärran. Målet var Skördefesten med dess 
utbud av utställningar, grönsaksförsäljning, bakluckeloppis, 
tips- och bingopromenader, sumobrottning, mobilt musteri 
och mycket mer.

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings 
satsning på konditoriservering ”Magnifiket” med fantastiska 
hembakade godsaker. Försäljningen inbringade hela 7 020 
kr, som oavkortat gick till församlingens insamlingsprojekt 
i Tanzania och Filipinerna. Tack alla besökare och tack alla 
som bakade!

 
Hänt i Långasjö församling  
november 2011 - oktober 2012  
 
Döpta 
Robin Bonifacy, Långasjö 27 nov 2011 
Hampus Sixtensson, Långasjö 5 feb 2012  
Vilgot Karlsson, Lida 8 apr 2012 
Ines Petersson, Karsamåla 6 maj 2012 
Alma Elofsson, Sibbahult 30 jun 2012 
Elias Borg Eriksson, Långasjö 11 aug 2012 
My Johansson, Långsjö 11 aug 2011 
 
Konfirmerade 
Linus Eklund, Långasjö 5 maj 2012 
Axel Hagström, Råamåla 5 maj 2012 
Olivia Johansson, Lida 5 maj 2012 
Alfred Sjögren, Brunamåla 5 maj 2012 
  
Vigda 
Karin Arnell o Tobias Johansson, Långasjö 15 sep 2012 
Pamela Hoff o Martin Rosenquist, Harebo 22 sep2012 
 
Döda 
Arne Karlsson, Långasjö 14 nov 2011 
Karin Lundin, Långasjö 21 nov 2011 
Peter Svensson, Kvarnaryd 23 dec 2011 
Signe Nilsson, Långasjö 2 apr 2012 
Gösta Gunnarsson, Långasjö 18 maj 2012 
Olle Sjöqvist, Långasjö 17 juli 2012 
Arnold Tobiasson, Långasjö 29 juli 2012  
Kerstin Erixson, Långasjö 23 aug 2012 
Maj-Britt Jonasson, Långasjö  19 sep2012 
Britta Nilsson, Emmaboda 19 sep 2012 
 
  

Välkomna till Dagledigträffar  
i Långasjö Sockenstuga 
 
Lördag 2.2  kl 14.30 
 Gemenskapsdag på Allégården 
med Kyrkokören och kaffe med tårta 
 
Onsdag 20.2  kl 14.00 
 Ingrid och Roland Johansson 
från Karlskrona sjunger och spelar 

 
Onsdag 20.3  kl 14.00 
 Följ med Ingrid och Thor Åsman 
på en spännande resa till Kina! 

 

Konditoriserveringen ”Magnifiket” under Skördefesten.                                                                                                     Foto Jan-Erik Fransson
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under 2012-13 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa och frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 14.00 Andakt på Allégården 
 
30.11  08.10 Adventsamling  för Långasjö skola  
02.12 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Upptaktsdag för konfirmander 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
09.12 2:a Sönd. i Advent 16.00 Ljusgudstjänst  B H Brunzell 
13.12  18.00 Luciafirande Lilla kören, Junior, Kyrkokören 
16.12 3:e Sönd. i Advent 10.00 Högmässa i adventstid  U Sköldh Jonsson 
23.12 4:e Sönd. i Advent 11.00 Se övriga församlingar  
24.12 Julafton 17.00 Julbön  U Sköldh Jonsson 
   Sång - Annacarin Mård och Jon Svedin 
  23.30 Midnattsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.12 Juldagen 07.00 Julotta i Emmaboda kyrka 
26.12 Annandag Jul 16.00 Se övriga församlingar 
30.12 Söndagen efter Jul 16.00 ”Julstämning”  -  Ingmar Nordström saxofon 
   U Sköldh Jonsson, B Mård m fl 
31.12 Nyårsafton 16.30 Nyårsbön på Allégården  B H Brunzell 
  18.00 Nyårsbön  B H Brunzell 
2013   Sång - Birgitta Andrén Olsson 
01.01 Nyårsdagen 16.00 Fredsmässa i Mikaelsgården och Emmaboda 18 
06.01 Trettondag Jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Kyrkokören, Lilla kören, Minior o Junior 
   U Sköldh Jonsson, V Andersson m fl  
   Julfest  för alla i Sockenstugan 
13.01 1:a Sönd. e. Trettondagen 10.00 Högmässa   B H Brunzell 
20.01 2:a Sönd. e. Trettondagen 16.00 Taizégudstjänst  U Sköldh Jonsson 
27.01 Septuagesima 10.00 Högmässa   B H Brunzell   
03.02 Kyndelsmässodagen 14.00 Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   V Andersson, Kyrkfika 
10.02 Fastlagssöndagen 10.00 Fastlagsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
   Träff för Konfirmander med föräldrar 
13.02  Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa  U Sköldh Jonsson 
17.02 1:a Sönd. i Fastan 16.00 Mässa  Sång – Hanna Sjöberg. B H Brunzell 
24.02 2:a Sönd. i Fastan 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
03.03 3:e Sönd. i Fastan 16.00 Psalmgudstjänst  Olle Gunnarsson – saxofon. 
   U Sköldh Jonsson 
10.03 Midfastosöndagen 10.00 Högmässa  B H Brunzell - Brödbod 

Spara gärna sidan! 
För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet 

eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda  Reservation för ändringar! 
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Ungdomsfotbollen – 
Silver i Smålands DM P14
Inom samarbetet för ungdomsfotbollen, Emmaboda 
kombination, har våra pojkar födda 1998 även i år gjort 
en strålande insats. 

Den 13 oktober gick finalen i Smålands DM i fotboll för pojkar 
14 år.  Emmaboda kombination mötte Kalmar FF på en blöt 
hemmaplan i Emmaboda.

Vägen till finalen inleddes redan i april med en klar seger över 
Lessebo med 7-0 i första omgången. Redan i omgång två blev 
motståndet betydligt tuffare, IFK Berga på bortaplan. Efter 
en rejäl kämparinsats och lite tur blev det vinst med 4-3. Åt-
tondelsfinalen vanns relativt enkelt på Lindåsvallen mot Öster 
med 4-1. Kvartsfinalvinst borta mot Färjestaden och vinst 
hemma i semifinalen mot Vetlanda, så var laget klart för final. 

Finalen gick av stapeln lördagen den 13 oktober på Emmaboda 
IP, motståndare Kalmar FF. Bortalaget inledde starkt och tog 
ledningen redan i första halvlek med 1-0. Hemmalaget tog 
sedan tag i matchen och spelade mycket bra i andra halvlek. 
Tyvärr räckte det inte till utan Kalmar stod slutligen som 
segrare med 1-0. 

Efter att ha varit obesegrade i samtliga matcher under året 
kom slutligen årets första förlust, i årets sista och viktigare 
match.  Med distans så inser nog alla, även spelarna, att det 
är en bragdbetonad insats man gjort under året.  Vi är många 
som är imponerade!

En annan bidragande orsak, förutom 17 st kämpande 14-åriga 
vinnarskallar, är ett väl fungerande ungdomssamarbete mellan 
Emmaboda IS, Lindås BK och Långasjö GoIF. Genom att 
samla oss kan vi fortfarande utmana de större klubbarna. Utan 
samarbetet skulle varken resultat eller lag finnas.

Niclas Andersson

För stunden, något besvikna spelare tar emot silvermedaljen. Närmast 
på bilden Nico Svensson Olsson, Lucaz Green, Erik Lindström och 
Emanuel Gottfridsson

Vilket jubileumsår det 
blev…..
Så har Långasjö GoIF fyllt 80 år. Föreningen består av ca 300 
medlemmar som alla tycker att lokal idrott är både viktigt och 
spännande.

Under året har vi fortsatt vårt framgångsrika samarbete med 
Lindås BK. Vi har spelat fotboll i division IV Sydöstra och vi 
klarade kontraktet i absolut sista matchen(!) Under sommaren 
fick vår tränare sedan 3,5 år, Henrik Folkesson, ge plats åt 
assisterande tränaren Martin Johansson. Martin fick dessutom 
rutinerad hjälp av Robert Elmgren och Roger Steen.  Det kan-
ske blev onödigt dramatiskt men nu laddar vi om batterierna 
för en ny säsong med många spännande derbyn.

Den 8 september var det stor jubileumsfest i Långasjö Byg-
degård. Närmare 160 personer kom och firade den vitala 
80-åringen.  Med tanke på alla värmande ord föreningen 
fick från bl.a. Emmaboda kommun samt våra grannklubbar: 
Emmaboda IS, Vissefjärda GoIF, Lindås BK samt Långasjö 
Bygdegårdsförening inser vi att föreningen fyller en viktig 
funktion i kommunen.

Men det var också mer än vackra ord denna jubileumskväll. 
Långasjös underbara supporterklubb skänkte inte mindre än 
80 000 kr till föreningen. Det gick ett sus genom bygdegården 
när styrelsen fick ta emot den stora gåvan.  Även ”kaffetan-
terna” har ett gott öga till Långasjö GoIF och skänkte 5 000 
kr till föreningen. 

Tack alla ni som kom och firade jubilaren . Detta ger råg i 
ryggen att fortsätta föreningens strävan att erbjuda alla som 
vill spela och beskåda fotboll i Långasjö, en möjlighet att få 
göra detta. Men Långasjö GoIF är inte bara fotboll. Bland 
festdeltagarna denna jubileumskväll fanns flera duktiga löpare 
som sprunget allt från Göteborsvarvet till Lindingöloppet 
under Långasjö GoIFs svart-vita fana.  

Vad hände mer under vårt jubileumsår?  Vi fick en ny vakt-
mästare som heter Kent Gustavsson som vi hälsar varmt 
välkommen till föreningen.

Nu satsar vi för att delta i vinterns Cuper och komma med 
ett bra lag till våren. Ni glömmer väl inte vårt årsmöte den 11 
december kl. 19.00 i klubblokalen.

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF

                          Årsmöte

         
             
                  Långasjö GoIF

    Den 11 december kl. 19.00 i klubbstugan
                                     Välkomna

                                     Styrelsen
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Margareta Bengtsson, Väs-
tra Nöbbele.  

Grattis! säger vi och som pris får hon 
1 års prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 

Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmål-
tider, begravningar och andra samkväm 

enl. önskemål
Ring gärna för catering av våra goda 

Smörgåstårtor, Bufféer eller andra mat-förslag

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

 www.hotell-amigo.se

Manusstopp för Träskoposten 2013
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Höst-
kryss Våra ädla löv ...

Det är trevligt att ännu en gång kunna 
presentera ett korsord specialgjort för 
Träskoposten! 

Det är Dan Bard, Långasjö, som även 
denna gång har bidragit till korsordet . 

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 jnuari 2013.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av 1 års prenumeration 
på Träskoposten. Korsordet finns också 
som lösblad i Lanthandelns entré.

Långasjökrysset nr 4-12
Namn och adress:


